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Kia cee d 1.4 CVVT Concept Plus financiando con Banco Cetelem S.A.U. Ejemplo de financiacirn a 36 meses con un PVPR 14.062,00 . No incluye gastos de gestorla ni matriculacirn. Entrada 
5.053,55 . Importe solicitado 9.008,45 . Importe total financiado 9.278,70  (incluida comisirn de formalizacirn 3% 270,25 ). Importe Mensualidad: 35 cuotas de 125  y una yltima cuota de 
6.571,03 . Importe total adeudado 10.946,03  TIN 6,99% TAE 8.58%. Tres primeros apos de mantenimiento del vehlculo y/o 45.000 kilrmetros desde la primera matriculacirn, lo que antes 
suceda, o seguro a todo riesgo gratuito con franquicia de 300  durante el primer apo, a contar desde la fecha de efecto, y vinculado a la financiacirn del vehlculo. Asegurador MM GLOBALIS 
S.A.U. de Seguros y Reaseguros (NIF A85669604). Oferta sujeta a normas de contratacirn, suscripcirn, condiciones generales y clausulas limitativas. Financiacirn ofrecida, sujeta a estudio y 
aprobacirn, por parte de Banco Cetelem S.A.U. Oferta aplicable a clientes particulares que financien con Banco Cetelem S.A.U. hasta el 31/08/2018 en concesionarios de Penlnsula y Baleares 
con una permanencia mlnima de 36 meses. Modelo visualizado puede no corresponderse con el ofertado. *Consultar manual de garantla Kia.

Consumo combinado (l/100km): 4,0-7,4. Emisiones CO2 (g/km): 104-171.

Con 3 apos de mantenimiento o 1 apo de seguro a todo riesgo gratis.

AÑOS DE GARANTÍA Kia cee d 5 puertas
por 125 /mes
Entrada: 5.053,55   Plazo: 36 cuotas
TIN: 6,99%  TAE: 8,58%
Cuota final: 6.571,03

www.compostelaconcesionario.es

COMPOSTELA
CONCESIONARIO
Avda. Isaac Peral, 4. Pol. Ind. del Tambre
15890 Santiago de Compostela
Tel.: 981 30 71 46
Avda. Finisterre, 18 - Bajo
15270 Cee. A Corupa
Tel.: 981 70 60 86
Pol. De Xaras, 83. Ctra. Ribeira-Porto do Son
15960 Ribeira. A Corupa
Tel 981 87 22 56
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Si, si, catro millóns de vehículos foron 
rexeitados o ano pasado na súa primeira 
inspección da ITV por detectárselles de-
fectos graves. Unha información que para 
nós é impresionante. O dato equivale ao 
20,3 por cento dos 20,2 millóns de auto-
móbiles revisados e supón un punto e 
medio máis que en 2016.

Detrás destes pésimos datos está o en-
vellecemento do parque automobilístico. 
O exceso de emisións contaminantes ori-
xinaron un 16,3 por cento de suspensos. 
Por riba, aparecen os fallos na ilumina-
ción e sinalización (24,1%) e os atopados 
en eixes, pneumáticos e suspensións (un 
de cada cinco casos).

Para dar un pouco de optimismo temos 
que dicir que o 93 por cento dos vehícu-
los que non aprobaron o primeiro exame, 
superárono no segundo.

Así e todo, e a pesar das múltiples cá-
maras instaladas pola Dirección Xeral de 
Tráfico, do labor dos helicópteros Pegasus 
ou da información que lle chega á DXT en 
tempo real dende as propias estacións 
das ITV, segue existindo un alto índice de 
absentismo: como media, nos extremos, 
un 20 por cento cos camións e, un 60 por 
cento, coas motocicletas.

Este ano prevese que a taxa de rexeita-
mento se incremente, unha vez que en 
setembro, ás probas a través do tubo de 
escape, se engadan os controis do sis-
tema de emisións a través da central do 
automóbil.

Despois de toda esta información ofi-
cial, moitos lectores dirán “Home! Foron 
catro millóns os vehículos rexeitados na 
primeira revisión, pero na segunda o 93 
por cento superouna”. Por suposto, pero 
a conclusión é rápida, catro millóns de 
vehículos estiveron rodando durante o 

ano 2016 polas nosas vías públicas sen 
ser aptos para circular por elas. Moitos 
deles representaban un grave perigo para 
todos os usuarios. Como é o caso de que 
un vinte por cento deles tiñan problemas 
graves en elementos clave para a seguri-
dade viaria como son os eixes, os pneu-
máticos ou a suspensión. Tres partes do 
vehículo que inflúen dunha maneira de-
terminante na estabilidade e na freada.

Se queren facer un caso práctico do 
envellecemento do parque automobilís-
tico nacional abran unha web de compra-
venda de vehículos, escollan un modelo 
con fama de motor robusto (a poder ser 
diésel) e despois de facer unha filtración 
por anos e quilómetros (por exemplo: 
máis de dez anos e 200.000 quilóme-
tros) poderemos observar a de unidades 
que atopamos con máis de 250.000 qui-
lómetros, incluso con máis de 400.000. 
Sinceramente, sobre todo estes últimos, 
son unidades que é moi difícil que estean 
en óptimas condicións, por moito que o 
poñan bonito nos anuncios. E de estar 
ben, a súa seguridade de fábrica activa 
e pasiva seguro que está tremendamen-
te obsoleta.

Un tema complicado que indica que os 
plans de renovación do parque móbil vai 
máis aló dun desconto interesante para 
o cliente e un estímulo para as marcas e 
os seus concesionarios oficiais. Son plans 
que benefician a todos comezando pola 
seguridade viaria. Vehículos actuais con 
ABS, controis de estabilidade, airbag… e 
sobre todo, un correcto funcionamento 
de todos os seus compoñentes que re-
dundará en beneficio, seguridade e co-
modidade de todos.

Continuemos botándolle unha pensa-
da. Merece a pena.

EDITORIAL

Catro millóns! Impresionante!Catro millóns! Impresionante!
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O Centro Porsche A 
Coruña organizou unha ex-
periencia pioneira nas súas 
instalacións, pois é a primei-
ra vez que unha marca, ou 
concesionario de coches, 
en España se preocupa en 
formar aos seus clientes en 
como mellorar a súa segu-
ridade na condución, coi-
dando ao mesmo tempo a 
seguridade das súas mas-
cotas nos seus despraza-
mentos. Este concesionario 
Porsche é, dende os seus 
inicios, unha empresa Pet 
Friendly. Para iso ofrecen, en-
tre outras cousas, ás masco-
tas que acompañan aos seus 
clientes pequenos detalles 
como auga fresca ou uns 
snacks específicos.

Se unha mascota viaxa 
correctamente nun coche 
diminúen substancialmen-
te as posibilidades de ac-
cidente e, en caso de que 
ocorra, os danos serán me-
nores para a mascota e os 
demais ocupantes do ve-
hículo, dado que un animal 
multiplica por 35 o seu peso 

a unha velocidade de 50 
km/h en caso de accidente. 
Máis da metade dos condu-
tores vive situacións de ris-
co por culpa dun animal. Ao 
mesmo tempo, un de cada 
cinco condutores que viaxa 
coa súa mascota non utili-
za un sistema de retención.

Neste encontro abor-
dáronse temas de rele-
vancia para as viaxes cos 
nosos cans, como o espe-
cial coidado na súa edu-
cación, pois se teñen un 
comportamento axeitado 

serán benvidos con máis 
agrado en, por exemplo, 
o noso hotel de destino 
ou en concesionarios Pet 
Friendly. Nesta experiencia 
tamén houbo consellos ve-
terinarios e a normativa lo-
cal en cada cidade. Ao final 
do encontro entregáron-
se uns folletos onde a DXT 
mostra diversos puntos da 
lei e formas máis adecua-
das de viaxar con masco-
tas; como o transportín no 
chan entre asentos, arneses 
de cans no asento traseiro 

e transportín no maleteiro 
para cans grandes, entre 
outras consideracións.

Entre os distintos po-
nentes estivo Octavio 
Villazala, educador cani-
no e director do Centro 
Canino Montegatto, di-
rector na Radio Galega do 
programa “Bicherías” e co-
laborador da TVG. Este es-
pecialista ensinou diversos 
trucos para gozar da expe-
riencia da viaxe, así como 
consellos prácticos sobre 
destinos de praia para ir 
coas nosas mascotas e rea-
lizou desmostracións en ve-
hículos Porsche de como 
viaxar cos nosos animais. 
Carlos Blanco, director 
xerente de Centro Porsche 
A Coruña, coordinou este 
evento. Ao final comentaba 
“non somos un concesiona-
rio ao uso, senón que quere-
mos que os nosos clientes, 
afeccionados e familias vi-
van intensamente o mundo 
Porsche, convertindo as no-
sas instalacións nun Centro 
de Experiencias”.

O Centro de Vigo de 
Groupe PSA comezou a 
produción en serie da nova 
xeración de vehículos co-
merciais lixeiros das marcas 
Peugeot, Citroën e Opel, 
que serán tamén fabricados 
no Centro de Mangualde 
(Portugal), cun potencial in-
dustrial conxunto nas dúas 
fábricas de 350.000 vehícu-
los ano.

Para responder á de-
manda comercial dos no-
vos Peugeot Partner/Rifter, 
Citroën Berlingo/Berlingo 
Van e Opel Combo púxo-
se en marcha unha cuar-
ta quenda de traballo no 
Centro de Vigo, constituí-
do por 900 persoas, e un 
terceiro equipo, con 225, en 
Mangualde.

Por primeira vez na súa his-
toria, a fábrica de Vigo pro-
ducirá vehículos das marcas 
Opel e Vauxhall.

Ambas factorías levaron a 
cabo importantes transfor-
macións no útil industrial 
para acoller a produción 
dos novos vehículos co 
mellor nivel de eficiencia. 

Almacenamento automá-
tico nas liñas de prensas, 
control xeométrico de cali-
dade por visión artificial, ro-
bots colaborativos (cobots), 
sistema Full Kitting con 

distribución vía AGV (vehí-
culos autoguiados) e outros 
novos modos de automati-
zación do aprovisionamen-
to loxístico son algunhas das 
principais innovacións.

Aprendendo a viaxar con eles

Nova xeración de vehículos comerciais lixeiros PSA

GaliciaSprint Motor >>4



*PVP recomendado para Península y Baleares, incluyendo transporte (400€), IVA (21%), 
impuesto de matriculación general (excepto Andalucía, Asturias, Cataluña y Extremadura) y 
campaña de descuento. No incluye pintura metalizada (550€). El tipo aplicable al impuesto 
de matriculación puede variar en función de la Comunidad Autónoma de su domicilio. La 
campaña de descuento incluye aportaciones comerciales de marca y concesionario vinculadas 
al impuesto de matriculación general y al tipo de IVA del 21%. Infórmese en su concesionario 
oficial SUBARU. Promoción sujeta a disponibilidad del modelo.

902 100 022 / www.subaru.es

GAMA OUTBACK  dto. 8.000€* GAMA FORESTER  dto. 7.000€*GAMA XV  dto. 6.000€*

DESCUENTOS ESPECIALES* 

GAMA SUV DIÉSELEN LA

*UNIDADES LIMITADAS
G A L C A R ,  S . A .
Avda. de Finisterre, 275. A CORUÑA // Tel. 981 270 405

Stark by Ausavil, I+D+i galega
A marca galega, 

Stark by Ausavil, re-
ferente nacional dedi-

cada ao deseño e fabricación 
de equipos de limpeza e auga 
a presión de alta calidade, pre-
sentou en Lamela (Silleda) un 
innovador box de lavado de 
automóbiles alimentado por 
enerxía solar.

Apoiado por un destacado 
grupo de pilotos de ralis pa-
trocinados pola empresa ga-
lega e acompañado por todos 
os seus distribuidores, o fun-
dador da compañía, Antonio 
Villar, presentou as novidades 
da empresa dezana que fun-
dou a principios dos 90 baixo a 
marca Stark. Nome provenien-
te de stärke, “forza” en alemán, 
un concepto que encaixa coa 
súa idea de fabricar un produ-
to resistente e de alta calidade e 
tamén coa virtude xermana de 
empeño e traballo por chegar 
a ser número un.

Villar soubo ver, hai 20 anos, a 
necesidade que había de desen-
volver unha industria onde fal-
taba moito por facer (non só a 
nivel galego, senón a nivel na-
cional), o da limpeza profesional; 
en concreto a do uso da auga a 
presión.

A limpeza a nivel profesional 
esta presente hoxe en día en 
practicamente calquera sector, 
desde hidrolimpadoras domés-
ticas ou para o lavado de auto-
móbiles, ata as que se utilizan 
en sectores industriais. Tamén 
está presente en equipos dese-
ñados para axudar na extinción 
de incendios.

Dende os seus comezos a em-
presa foi progresivamente des-
envolvendo as súas propias 
solucións de limpeza. Sendo na 
actualidade unha das empresas 
galegas con máis proxección 
nesta área, onde aparentemen-
te só había sitio para unhas pou-
cas multinacionais.

Ao longo destes anos foron ca-
paces de desenvolver proxectos 
a medida para grandes compa-
ñías, entre os máis recentes, 
unha máquina de lavado de 
filtros para a planta de Citroën 
PSA en Vigo. Este ano a compa-
ñía participou na limpeza da fa-
chada da Catedral de Santiago 
de Compostela, co seu mode-
lo SAIC 200/15 de auga quente. 
Aínda que sen dúbida o modelo 
máis vendido segue sendo a súa 
hidrolimpadora de auga fría S7, 
que sorprende por un deseño 
de capota completamente en 
aceiro inox, algo que caracteriza 
practicamente a todos os mode-
los desenvolvidos pola empresa, 
seguindo esa aposta pola cali-
dade dos seus compoñentes e 
a fabricación de máquinas resis-
tentes e duradeiras.

Stark Box e enerxía solar
Por outra banda están inves-

tindo tamén un grande esforzo 
na súa marca de cabinas de la-
vado de automóbiles, Stark Box. 
Baixo esta marca, a compañía 

presentou aos medios de co-
municación en Lamela o seu 
proxecto máis innovador, un 
ecobox de lavado de coches 
alimentado con enerxía solar, 
unha iniciativa que reflicte o 
seu compromiso pola sosti-
bilidade, a través do máximo 
aproveitamento dos recursos 
e que pode supoñer un afo-
rro de aproximadamente un 
30% no consumo enerxético. 
Aínda que o que fai realmente 
único a este box é o seu tama-
ño compacto, de 2,5 metros 
cúbicos.

Actualmente a firma atópase 
ademais en pleno desenvolve-
mento da súa liña de produ-
tos de limpeza Starkvill para o 
sector de automoción, marca 
baixo a que fabricará máis de 
26 referencias.

A nivel internacional, a mar-
ca galega Stark, está xa pre-
sente en seis países, tres 
continentes e traballan na ac-
tualidade para estar presentes 
en oito países máis.

Volve a lenda, FB Mondial, 10 veces campioa do mundo
A marca italiana 

Mondial, fundada en 
1927 polos nobres ir-

máns Boselli, tivo que cesar a 
súa actividade no século pasa-
do despois da II Guerra Mundial. 

Logo deste período de inactivi-
dade rexorde con forza das súas 
cinzas con modelos tan novido-
sos como a preciosísima HPS ou o 
modelo retrodeportivo Pagani, na 
páxina web do fabricante (www.

fbmondial.es) podemos ver todos 
os modelos dispoñibles.

Terremoto é o novo concesio-
nario para a provincia da Coruña. 
En breve disporá da Mondial HPS 
300 e da Pagani 125 e 300.

Villar (no centro) cos pilotos Stark diante do ecobox de lavado

Compostela >> Sprint Motor 5



Bicis “vintage” Harley Davidson
A empresa nor-

teamericana Harley 
Davidson comercia-

lizará unha serie limitada de 
dez unidades. A icónica mar-
ca lanzará a súa primeira bi-
cicleta 'vintage' en 2019.

O fabricante presentou o 
seu novo vehículo. Trátase 
dunha bicicleta de estilo 
'vintage'. Lanzarán unha se-
rie limitada de dez unida-
des, que lembrarán no seu 
estilo aos primeiros mode-
los que realizou a compañía 

en 1917, tal e como publi-
ca o 'Milwaukee Journal 
Sentinel'. A compañía nor-
teamericana comercializou 
seis modelos desta bici entre 
1917 e 1922 antes de pasar-
se definitivamente á fabri-
cación e venda de motos. O 
seu prezo de saída será de 
4.200 dólares. A fabricación 
foi realizada por 'Heritage 
Bicycles', incluíndo un novo 
cadro máis grande que se 
adaptará á maior estatura 
media da poboación actual.

O galego Manuel Rodríguez gañou o Campionato 
de España en categoría cadete

■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e foTo 

Na primeira fin de sema-
na de xullo disputáronse en 
Baños de Molgas, Ourense, os 
Campionatos nacionais Escolares 
de ciclismo. Disputáronos ciclis-
tas da categoría infantil e cadete, 
nos cales participou a selección 
galega con varios representantes 
en cada proba.

Nas probas contrareloxo cabe 
salientar a prata lograda por 
Miguel Ángel Mera na contra-
rreloxo individual, vinte e dous 
segundos separárono de lograr 
o ouro que recalou no valencia-
no Juan Ayuso. A mellor rapaza 
galega foi Claudia García, rema-
tou a proba na decimo sétima 
posición.

Nas probas de mountain bike 
o mellor galego foi Miguel 
Rodríguez que rematou quinto 
e nas rapazas a mellor foi Noela 
Saa que rematou oitava.Grazas 
os resultados en conxunto de 
todas as corredoras a selección 

feminina logrou gañar o bron-
ce por equipos.

Nas gymkanas infantís as caí-
das e os fallos lastraron os co-
rredores galegos. Os mellores 
representantes de Galicia foron 
Vania Gregores que rematou 

na trixésimo oitava posición 
e Bruno Puceiro na vixésimo 
primeira.

Na proba cadete feminina de 
liña a mellor galega foi Aroa 
Mediavilla, que rematou na 
vixésimo segunda posición.

Na proba cadete masculina 
de liña Manuel Rodríguez fil-
trouse na fuga boa da xornada 
e logrou gañar o sprint ao vas-
co Aimar Erostarbe, alcanzan-
do así a vitoria no Campionato 
de España. A selección cade-
te obtivo tamén a medalla de 
prata por equipos, grazas a dé-
cima praza de Miguel Mera e 
a décimo novena de Adrián 
López.

Escapes Polini E4 para maxi scooter 
Yamaha

Novos escapes 
Polini para os 
maxi scooteres 

Yamaha X-Max 125i, 
N Max 125/155i, 

X-Max 300i e 
X-Max-400i.

A súa prin-
cipal carac-

terística, é o 
novo fondiño con grá-
fica de textura similar 
ao carbono. Os esca-
pes con homologación 
euro 4, teñen un deseño 

vangardista e unha gran 
fiabilidade.

A maior potencia garante 
un impulso óptimo para o 
motor, mellorando concre-
tamente as características 
de recuperación e percorri-
do, segundo o fabricante.

O son é potente, aínda 
que agradable, grazas ao 
emprego de materiais ab-
sorbentes do son comple-
tamente probados, para 
que o ruído se manteña 
dentro os límites legais.

Yamaha X-MAX 125i 452 EUROS Referencia: 190.0070 

Yamaha N MAX 125/155i 470 EUROS Referencia: 190.0074

Yamaha X-MAX 300i 481 EUROS Referencia: 190.0071

Yamaha X-MAX 400i 508 EUROS Abarth 124 Rally R-GT

Prezos:

Dúas rodasSprint Motor >>6



Novo Suzuki Jimny
Se hai só unhas semanas 

víanse as primeiras imaxes 
oficiais do novo Suzuki Jimny, 
agora os máximos respon-
sables da marca trouxeron 
ao noso país unha unida-
de deste agardado modelo 
para que os responsables da 
rede de concesionarios poi-
dan preparar aos seus téc-
nicos ante o lanzamento do 
novo Jimny. Á venda no mes 
de outubro. O motor é un ca-
tro cilindros de gasolina de 
1.5 litros con 102 cabalos, de 

excelente resposta e axusta-
do consumo (segundo o fa-
bricante), e dende o principio 
o fará con cambio manual e 
automático. A gama mecá-
nica é sinxela, pero xunto 
ás tres versións que ofrece-
rá Suzuki, a paleta de cores é 
ampla, con tons moi vivos e 
rechamantes, tamén con ca-
rrozarías bitón e unha enor-
me variedade de accesorios 
que permitirá aos compra-
dores facerse un exclusivo 
Jimny de forma moi sinxela.

Serie Especial Signature
A serie especial 

Signature destaca 
pola eficiencia dos 

seus motores. En diésel, in-
corpora a mecánica BlueHDi 
100, asociada a unha caixa 
manual de 6 velocidades. Para 
os amantes da gasolina, os tri-
cilíndricos PureTech de 82cv 
e 110, este último dispoñible 
con caixa manual ou automá-
tica de 6 velocidades, exhiben 
o seu baixo nivel de consumo 
como detalle de identidade.

No exterior, esta serie especial 
identifícase polos seus retrovi-
sores abatibles cor carrozaría 
con intermitentes, a súa calan-
dra Equalizer cromada, os seus 
monogramas “Signature” late-
rais e as lamias de aliaxe de 16” 

Titane, de cor gris Hephaïs. O 
revolucionario posto de con-
dución Peugeot i-Cockpit® é o 
gran protagonista do habitá-
culo. A súa gran pantalla táctil 
de 7” é sinónimo de condución 
intuitiva, ao xestionar sistemas 
como a música, o navegador 
ou as aplicacións do smartpho-
ne, a través da tecnoloxía Mirror 
Screen, compatible con Apple 
CarPlayTM e Android AutoTM. 
O interior desta serie especial 
está cheo de detalles que re-
forzan o seu refinamento e o 
seu aire deportivo, como os 
embelecedores cromados nos 
aireadores ou un pomo da 
panca de cambios de gama 
alta. Dispoñible dende 13.690 
euros.

Novo Kia Ceed
O novo Ceed é máis 

baixo, ancho e cun vo-
ladizo traseiro máis 

longo que o do seu antece-
sor. A parte frontal evolucio-
nou cunha grella "tiger-nose" 
máis ancha, unha toma de aire 
inferior e liñas precisas que en-
marcan a súa "face". Ten de se-
rie luces diúrnas de LED tipo 
"cubiño de xeo", que recordan 
ás de anteriores versións GT e 
GT-Line. De perfil, os trazos rec-
tos nítidos alongan visualmen-
te o capó e confírenlle unha 
estampa máis elevada. A liña 
de ombreiros, que agora corre 
nun plano máis horizontal, crea 
unha imaxe de madurez e for-
za. O novo modelo dota á liña 
superior das ventás dunha ele-
gante contorna de "media lúa". 
Na parte traseira, as luces diur-
nas de LED confiren ao Ceed 
unha maior visibilidade. É 20 
mm máis ancho (1.800 mm) e 

23 máis baixo (1.447mm) que o 
modelo anterior. A súa distan-
cia entre eixes permanece igual 
con 2.650 mm, mentres que o 
voladizo dianteiro foi acurtado 
20 mm (ata 880 mm) e o trasei-
ro alongado outros 20 (agora 
780 mm). Compartindo case 
as mesmas dimensións que a 
versión cinco portas, o Ceed 
Sportswagon conta cun espa-
zo de carga máis longo e un vo-
ladizo traseiro máis grande.

Dende o seu lanzamento 
estará dispoñible con 10 aca-
bados de pintura. Do mesmo 
xeito ofrecerá unha selección 
de lamias de varios tamaños e 
deseños, para que os clientes 
poidan elixir lamias de aceiro 
de 15”, ou aliaxe de 16 e 17”. Os 
novos motores inclúen un ga-
solina T-GDi de 1.4 litros (140cv) 
e un eficiente diésel "U3" de 1.,6 
litros. Á venda en setembro.
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eVito e eSprinter eléctricas
A eVito, pola súa au-

tonomía e capacidade 
de carga, adáptase ben 

ás entregas urbanas. Cunha ca-
pacidade de batería instalada 
de 41,4 kWh, a autonomía será 
de ao redor de 150 km. Ata 
en condicións desfavorables, 
permitirá ao cliente un alcan-
ce de 100 km. Logo de tan só 
6 horas de recarga, a autono-
mía completa estará dispoñi-
ble de novo. O motor eléctrico 
ten unha potencia de 84 kW. 
A velocidade máxima pódese 

axustar ao uso operacional. 
Dispoñible con dúas distan-
cias entre eixes diferentes. O al-
macenamento de enerxía está 
montado debaixo do vehículo 
e este aloxamento das baterías 
tamén garante unha maior fle-
xibilidade, cunha capacidade 
de carga entre 6 e 6,6 m3.

Para cumprir co desafío de 
satisfacer tantos requisitos de 
transporte como sexa posi-
ble e para que sexa máis doa-
do para unha ampla gama de 
sectores comezar a funcionar 

coa electromobilidade con 
cero emisións locais, un se-
gundo modelo, a eSprinter, 

acompañará a eVito na gama. 
Esta furgoneta electrificada co-
mercializarase en 2019.

Coches prateados nas vodas de prata
Audi participou con 

dous coches de cor pra-
teada, que forman par-

te dos seus máis de 100 anos de 
historia: un Auto Union Type C de 
1936 e un Wanderer Streamline 
Special de 1939, na 25ª edición 
do Festival de Velocidade de 
Goodwood (Inglaterra).

A presenza do Auto Union Type 
C no Festival ca Velocidade sem-
pre foi un dos aspectos máis 
destacado do evento. Co seu 
motor de 16 cilindros de 520cv 
de potencia situado tras o pilo-
to e unha velocidade máxima de 
340 km/h, este bólido foi consi-
derado unha marabilla futurista 

cando se presentou por primeira 
vez en 1936.

Audi tamén enviou outro in-
vitado de honra ao circuíto 
de Goodwood: o Wanderer 
Streamline Special. Presentouse 
por primeira vez nesta cita hai 
80 anos, Auto Union AG inscri-
biu tres destes modelos para o 
que entón era o rali máis difícil 
do mundo, o Lieja-Roma-Lieja. 
O coche debía alcanzar unha ve-
locidade media de polo menos 
50 km/h durante todo o perco-
rrido de 4.000 km. Nesta carrei-
ra de ao redor de 100 horas, os 
condutores apenas se detiñan 
agás para repostar. Unha elevada 

exixencia sobre os pilotos e os ve-
hículos que tiña o seu prezo: en 
1938 só un terzo dos coches che-
garon á meta e, en 1939, só o fi-
xeron 21 de 51. Entre eles, os tres 

Wanderer Streamline Specials de 
Auto Union. A compañía gañou 
así o premio máis importante 
para un equipo oficial: o premio 
á marca.

O primeiro turismo de carreiras recargable
Cupra levou o e-Racer ata o cir-

cuíto de velocidade de Zagreb, co 
obxectivo de probar por primeira 

vez a integración das baterías eléctricas 
co resto do vehículo. Todos os sistemas 
eléctricos, electrónicos, de batería, refrixe-
racións e propulsión se probaron por se-
parado. Na pista de Zagreb, integráronse 

por primeira vez todos os elementos e se 
puxeron a rodar, cunhas sensacións moi 
optimistas para o equipo de Cupra. As 
condicións da pista, debido á calor duran-
te as xornadas de test, confirmaron que o 
Cupra e-Racer está preparado para afron-
tar os retos en competición. Dos primeiros 
test se quitaron conclusións moi positivas. 

A batería deste turismo de carreiras 100% 
eléctrico, está formada por 6.072 pilas ci-
líndricas, o equivalente á batería de 9.000 
teléfonos móbiles. Con estas cifras, a au-
tonomía do e-Racer fai que sexa perfecta-
mente competitivo para afrontar carreiras 
do novo E-TCR (Campionato de Turismos 
Eléctricos).
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SprintTalleres

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela

Talleres
BASTON

Especialistas en ABS e Inyección
Vehículos 4x4 y accesorios especiales
Preparación vehículos de competición  

y accesorios racing

La maquinaria más avanzada  
en equilibrado de discos de freno

Servicio Oficial: FONOS y LUCAS

MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvadas, 23

Tfnos: 981 570 182/981 585 627
SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE

Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

Frenos, ABS, ESP
Mecánica de mantenimiento
Mecánica motor
Sistemas de Refrigeración

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.

Cualquier marca, cualquier modelo.
981 148 291 / 629 714 535

Avenida de San Marcos, nº 70, 1B - 15820 - Santiago de Compostela
www.eg4motor.es

VISITE 
NUESTRO 
TALLER
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O renovado Sportage 2018, á 
venda no cuarto trimestre deste 
ano, presenta unha serie de me-
lloras. Un deseño exterior e interior 
actualizado con novas tecnoloxías 
de seguridade e conectividade, 
así como novos sistemas de pro-
pulsión que cumpren as futuras 
normativas de emisións. A actuali-
zación tamén afecta ás versións GT 
Line. Este modelo adoptará os úl-
timos sistemas avanzados de asis-
tencia á condución de Kia.

O avanzado sistema de propul-
sión EcoDynamics do Sportage, 
diésel-híbrido lixeiro de 48V, é o pri-
meiro lanzado dentro da estratexia 
global de electrificación da marca. 
Kia é o primeiro fabricante que ofre-
ce, dentro da súa gama, vehículos 
híbridos, híbridos-enchufables, 
eléctricos con batería e con tecno-
loxía híbrida lixeira de 48V. Ata 2025 
lanzará 16 vehículos con sistemas 
de propulsión avanzados, incluídos 
5 novos híbridos, 5 híbridos-enchu-
fables, 5 vehículos eléctricos con 
batería e, en 2020, un novo eléctri-
co con pila de combustible.

Deseño

O novo Sportage presenta unha 
serie de actualizacións na súa 
imaxe exterior. Os cambios tamén 
afectan ás versións GT Line, dota-
das con varias actualizacións que 
as diferencian das outras versións 
de acabado.

O paragolpes dianteiro ten unha 
nova imaxe, cun aloxamento distin-
to para os faros antinéboa e inser-
cións dende eses faros ata a toma 
de aire inferior, cun acabado brillan-
te negro ou cromado. Ofrecerase 
cunha versión evolucionada da 

grella “tiger-nose”, cun marco ne-
gro mate ou brillante. Outra das 
novidades son uns novos grupos 
ópticos tipo LED con luces diúrnas 
de LED de catro puntos e faros an-
tinéboa redeseñados que propor-
cionarán unha máxima visibilidade. 
Na parte traseira, a fina combina-
ción de luces mantén a súa dis-
posición horizontal, cun deseño 
renovado. As luces de marcha atrás 
e os reflectores estarán integrados 
no novo paragolpes. No perfil, a 
versión actualizada, está dispoñi-
ble cunha gama de deseños de la-
mias de aliaxe de 16”, 17” ou 19”. O 
modelo contará con 5 novos aca-
bados de pintura.

Os cambios no GT Line inclúen 
unha nova grella negra brillante 
con faldóns en cor prateada, e in-
sercións cromadas no paragolpes 
dianteiro, molduras laterais, e o por-
tón traseiro. As lamias de 19” exclu-
sivas do GT Line teñen un deseño 
novo e todas as versións están equi-
padas cun difusor traseiro que inte-
gra dúas saídas de escape e pilotos 
de néboa de tipo “cubo de xeo” cun 
deseño actualizado.

Dimensións: 4.485 mm de lonxi-
tude, 1.855 mm de anchura e 1.635 
mm de altura, cunha distancia en-
tre eixes de 2.670 mm. A versión 
GT Line é 10 mm máis longa, ata 
4.495 mm, debido ao seu paragol-
pes específico.

Aínda que a disposición xe-
ral do habitáculo se mantén, hai 
unha serie de pequenos cam-
bios que realzan aínda máis a 
sensación de modernidade. 
O novo modelo está equipa-
do cun volante e un salpicadei-
ro actualizados. As versións GT 
Line incorporan de serie asen-
tos negros con costuras verme-
llas. Tamén se modificou o deseño 
dos controis da ventilación e o aire 

acondicionado, con novos biseis ao 
seu ao redor.

Motores e transmisións

O Sportage ofrecerá unha gama 
de motores aínda máis ampla, in-
cluídos o novo EcoDynamics híbri-
do lixeiro co motor diésel “R” 2.0 e o 
novo “U3” 1.6, o diésel máis limpo 
que fabricou Kia ata a data. A marca 
deseñou o sistema EcoDynamics 
para aumentar o rendemento en 
estrada dos modelos con motor 
de combustión interna, mediante 
a enerxía eléctrica que se utiliza e 
se recupera de xeito inapreciable 
para o condutor. O sistema incre-
menta a aceleración coa potencia 
dunha compacta batería de ións 
de litio, con 0,44 kWh e 48V. Tamén 
aumenta os períodos nos que o 
motor está detido grazas ao novo 
conxunto de alternador e motor de 
arrinque, o MHSG. Este está conec-
tado ao cigüeñal mediante unha 
correa e pode cambiar entre os mo-
dos “motor” e “xerador” sen que se 
aprecie. No modo “motor”, a bate-
ría proporciona enerxía; no modo 
“xerador”, recupera enerxía dende 
o cigüeñal e a almacena na batería 
sobre a marcha. A batería e o MHSG 
tamén fan posible un nova función 
de parada e arrinque automáticos 
en marcha (Moving Stop Start). Se 
a batería ten suficiente carga, en 
freada e retención apaga o motor 

térmico. O MHSG volve arrincar o 
motor, de forma inapreciable, axi-
ña que como o condutor prema 
o acelerador. O sistema de propul-
sión EcoDynamics está compaxina-
do cun de tracción total, ben cunha 
caixa de cambios manual de 6 velo-
cidades ou ben cunha nova auto-
mática de 8 (185cv).

Kia substituirá ao actual Sportage 
con motor CRDi 1.7 co novo U3 
CRDi 1.6. Este motor rende 115cv 
ou 136. Impulsa ás rodas diantei-
ras a través dunha caixa de cam-
bios manual de 6 velocidades de 
serie. As versións de 136 tamén es-
tarán dispoñibles opcionalmente 
con tracción total e caixa de cam-
bios de 7 velocidades con dobre 
embrague.

A gama de motores de gasoli-
na permanece igual. Pódese elixir 
entre dous motores de gasolina, 
o T-GDi 1.6 (177cv e 265 Nm de 
par) e O GDi atmosférico 1.6 de 
132cv. Ambos estarán equipados 
cun novo filtro de partículas para 
motores de gasolina, que reduce 
aínda máis as emisións nocivas. 
As versións do Sportage co mo-
tor T-GDi estarán dispoñibles con 
tracción dianteira ou total; e unha 
caixa de cambios de 7 velocidades 
con dobre embrague nas de trac-
ción total.

O sistema automático de para-
da e arrinque será de serie en toda 
a nova gama.

Novo Kia Sportage
Hora de actualizarse
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DO PROXECTO 
A REALIDADE

NOVO ECO BOX   
CON PLACA SOLAR  

En  STARK apostamos pola 
innovación, por iso 
desenvolvemos un novo  box 
compacto e único no mercado. 
Os grandes pilotos apostan pola 
nosa marca para unha limpeza a 
fondo dos seus automóbiles.

starkgroup.es

Toyota patrocina Energy Observer, unha embarcación enerxeti-
camente autónoma, capaz de producir o hidróxeno que necesita 
para navegar. A embarcación fará parada en diferentes portos da 
nosa costa nos vindeiros meses.

Botado en 2017 en Saint-Malo (Francia), o Energy Observer é máis 
que un simple barco. É a primeira embarcación enerxeticamente au-
tónoma que funciona a base de hidróxeno e que non emite gases 
de efecto invernadoiro nin partículas. Este buque do futuro a pro-
pulsión eléctrica funciona a base dunha combinación de enerxías 
renovables e un sistema que produce hidróxeno a partir de auga 
de mar sen emitir nada de carbono.

Trátase dun vehículo para divulgar unha mensaxe positiva e ins-
piradora. Ademais, demostra e comparte métodos de como ob-
ter enerxía sen xerar impacto negativo sobre a natureza. O Energy 

Observer fai gala de tecnoloxías que servirán de base ás redes ener-
xéticas do mañá, para que sexan máis eficientes e aplicables a gran-
de escala. Ese é o modelo, baseado nunha combinación de fontes 
de enerxía renovables e sistemas de almacenamento enerxético, 
que promoverá o equipo do Energy Observer viaxando por todo 
o mundo.

Grazas ao seu sistema de produción de hidróxeno, o peso do na-
vío pode reducirse considerablemente (un 50% do desprazamen-
to) en comparación coa alternativa de almacenar toda a enerxía en 
baterías. O seu uso como medio de almacenamento enerxético é 
chave para superar o problema do subministro de enerxía intermi-
tente tanto en terra como no mar, porque permite aproveitar o ex-
cedente de enerxía e, así, ampliar a autonomía de instalacións tanto 
móbiles como fixas.

A embarcación de hidróxeno de Toyota
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Fiat “Spiaggina´58”
Coincidindo preci-

samente co aniver-
sario do Fiat 500, o 

emblemático Spiaggina re-
gresa con elegancia aos cen-
tros turísticos máis famosos 
de Europa. A súa nova vida 
é cortesía da marca Fiat, que 
presenta a nova serie espe-
cial 500 Spiaggina´58, produ-
cida nunha edición limitada 
de 1.958 coches, unha home-
naxe ao ano de nacemento 
do primeiro Spiaggina, cun 
luxoso equipamento de se-
rie. Dispoñible en setembro.

O interior ten toques de 
deseño orixinais e auténti-
cos. Empezando polo sal-
picadeiro, na mesma cor 
Voar Blue que no exterior, 
cun aspecto sofisticado en 
dous tons para os asentos, 
cunha base de raias grises 
e unha sección superior cor 
marfil. O elegante interior 
complétase con alfombras 

específicas e un volante con 
logo vintage. A nova serie es-
pecial Spiaggina´58 ofrece o 
mellor en tecnoloxía de co-
nectividade, ao estar equi-
pada de serie con Uconnect 
7" HD LIVE con pantalla tác-
til, Apple CarPlay integrado 
e compatible con Android 
AutoTM, tamén con nave-
gador e radio dixital DAB. 
Tamén son de serie a 
pantalla de 7" no 
cadro de man-
dos, a máis gran-
de da súa clase, 
o climatizador 
automático, os 
sensores de apar-
camento traseiros, 
os asentos regula-
bles en altura e os petos 
no respaldo do asento. O 
500 Spiaggina´58 dispón 
do motor de gasolina 1.2 
de 69 cabalos, coa última 
cualificación Euro6D.

Innovador proceso de pintura de Audi
Dúas cores, un úni-

co proceso. Audi está 
ampliando o espec-

tro dos seus métodos de pin-
tado de automóbiles cunha 
nova tecnoloxía que permi-
te pintar superficies especí-
ficas da carrozaría dunha cor 
diferente. Xa non é necesario 
desperdiciar pintura nin tem-
po cando se aplica a técnica 
da pulverización no pintado 
de carrozarías. Para aplicar 
unha cor de contraste polo 
método de pulverización, ata 
agora era necesario cubrir a 
parte correspondente para 
pintala despois nun segundo 

proceso. Co novo método un 
robot controlado por orde-
nador mide o cordón de sol-
dadura láser entre o teito e o 
marco dos paneis laterais an-
tes de pintar cada carrozaría. 
Posteriormente, un aplicador 
especial encárgase de pulve-
rizar a pintura con precisión 
milimétrica. Este instrumen-
to aplica a pintura aforrando 
tempo e material, ademais 
de beneficiar ao medio na-
tural. Audi ten previsto po-
ñer en marcha este proceso 
na produción en serie o ano 
que vén.

Mahindra KUV100
O KUV100 inicia a 

súa comercialización 
no noso país. Este 

modelo nace para combinar 
as características dun SUV 
coas esixencias dun uso prin-
cipalmente urbano. A súa ap-
titude para a vida na cidade 
é evidente polas súas medi-
das ultra compactas cun-
ha lonxitude contida de 
só 3,7 metros e un radio 
de xiro de 5,05 metros. 
Este modelo incorpora 
un moderno motor de 
gasolina en aluminio 
mFalcon G80 de 3 ci-
lindros Euro 6, 1.2 litros 

(1.198 cc) e inxección direc-
ta múltiple MPFi deseñado 
e fabricado por Mahindra 
(115Nm a 3.500 rpm). A trac-
ción é dianteira. A súa poten-
cia é de 82 cabalos a 5.500 
rpm.

BREVES

❱❱ Torrot iniciará an-
tes de final de ano as entre-
gas do seu novo velocípedo 
Cargo, homologado como 
L3 eléctrico (equivalente a 
125 cc) e que se poderá con-
ducir co permiso A1 ou co B 
do automóbil con tres anos 
de antigüidade.

❱❱ Nissan admitiu o 
pasado 9 de xuño, que fal-
sificou as probas de medi-
ción de gases que se ato-
pan dentro do proceso de 

inspección final de vehí-
culos (Kanken) en Xapón 
e mostrou o seu arrepenti-
mento por levar a cabo esta 
"mala conduta".

❱❱ O grupo Daimler 
obtivo a licenza de proba 
en estrada para vehículos 
de condución autónoma 
nivel 4 en Pequín, o que 
marcou un novo fito nos 
esforzos locais de investi-
gación e desenvolvemen-
to da compañía en China.
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Volkswagen T-Cross
Co T-Cross, Volkswagen 

amplía a súa gama SUV 
introducindo un modelo 

máis pequeno. A estrea mundial do 
T-Cross terá lugar no outono. A par-
tir de agora, T-Cross, T-Roc, Tiguan, 
Tiguan Allspace e Touareg serán os 
cinco SUV da marca en Europa. No 
caso do T-Cross, tamén enriquecerá 
a gama SUV en China e Sudamérica. 
Cunha lonxitude de 4.107 mm de 
longo, o T-Cross presenta unha imaxe 
carismática, conta con tracción dian-
teira, ofrece un concepto funcional 
e pódese personalizar ao máximo. 
A plataforma modular transversal 
(MQB) crea un grande espazo. Por 
exemplo, o asento traseiro pode 
axustarse lonxitudinalmente para 

obter máis espazo para os xeon-
llos ou para a equipaxe. A influen-
cia positiva da plataforma modular 
transversal incide en todas as áreas. 
Con iso, o T-Cross chegará ao mer-
cado como un dos vehículos 
máis seguros da súa cate-
goría, coa garantía duns 
excelentes resultados 
nas probas de coli-
sión e un gran nú-
mero de sistemas 
de asistencia á 
condución. Inclúe 
de serie o "Front 
Assist" e o "Lane 
Assist" (sistema 
de mantemento 
de carril).

Seetroën as lentes de Citroën
Citroën presentou 

Seetroën, as primei-
ras lentes que elimi-

nan o mareo nas viaxes. Estas 
lentes funcionan segundo un 
sinxelo principio: recrean a liña 
do horizonte por medio dun lí-
quido de cor para solucionar o 
conflito sensorial que orixina o 
problema.

As Seetroën utilizan a tecno-
loxía Boarding RingTM desen-
volvida pola start-up francesa 
do mesmo nome. Este dispo-
sitivo paramédico, patentado e 

probado, ten unha taxa de efi-
cacia do 95%. Tras uns 10 mi-
nutos, o dispositivo permite á 
mente resincronizarse co mo-
vemento percibido polo oído 
interno, mentres que os ollos 
se manteñen fixos nun obxec-
to inmóbil como un smartpho-
ne ou un libro.

As lentes non teñen cristais, 
pódeas compartir toda a fami-
lia. Tamén se poden usar enci-
ma doutras lentes. Véndense 
por 99 €, na boutique lifestyle 
da marca: lifestyle.citroen.com

M, a nova marca de Volvo
Volvo presentou M, unha nova 

marca que ampliará as opera-
cións de mobilidade da empresa 

a nivel mundial dando acceso a vehículos 
e servizos fiables á carta a través dunha in-
tuitiva aplicación. Ademais, M analizará as 
necesidades, preferencias e costumes dos 
usuarios e personalizará a relación co clien-
te. O servizo estará dispoñible en Suecia e 
Estados Unidos na primavera de 2019.

Que é M? Creada en 2018, M é unha nova 
marca de Volvo Car Mobility, unha entida-
de independente propiedade de Volvo Car 
Group que aspira a ofrecer unha alternativa 

idónea á propiedade dun vehículo para os 
usuarios das cidades e áreas metropolita-
nas. A misión de M é lograr que máis xente 
se mova de forma libre e sostible.

«Volvo vai ser moito máis que unha empre-
sa automobilística. Somos conscientes que 
os usuarios urbanos se están reformulando 
a propiedade tradicional dun vehículo. M é 
parte da nosa resposta. Estamos evolucio-
nando para converternos en provedor de 
servizos directos ao consumidor e a nosa 
nova misión é ofrecer ́ Liberdade de move-
mento´», di Hakan Samuelsson, presidente 
e director executivo de Volvo.

M está desenvolvendo unha tecnoloxía de 
aprendizaxe propia que pregunta aos usua-
rios as súas necesidades específicas en lugar 
de limitarse a informarlles de onde poden 
recoller un vehículo.

BREVES

❱❱ Dani Pedrosa 
anunciou a súa retirada do 
motociclismo ao finalizar a 
tempada 2018. O piloto ca-
talán confirmou os rumores 
que lle afastaban da com-
petición, a falta dun acordo 
con SIC Petronas Yamaha, 
e unha vez pechada a súa 
etapa con Honda.

❱❱ O aumento das 
matriculacións de turis-
mos, vehículos comerciais 
e industriais motivado pola 
implantación do coche au-
tónomo implicaría un cre-
cemento da facturación do 
sector en Europa de entre 
un 7 e un 24%, que se situa-
ría entre 35.000 e 120.000 
millóns de euros ata 2025, 
en comparación cun esce-

nario sen mobilidade autó-
noma.

❱❱ Mazda ofrecerá 
na maioría dos seus mode-
los e versións equipados 
co sistema de comunica-
ción e entretemento MZD 
Connect a integración con 
Apple CarPlay e Android 
Auto.

❱❱ Mercedes revisa-
rá en toda Europa 774.000 
vehículos que incorporan 
un software que altera as 
emisións dos seus motores 
diésel, segundo informou o 
ministro de Transportes de 
Alemaña. Entre os modelos 
que serán sometidos a revi-
sión hai unidades de Vito, 
fabricadas en Vitoria.
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Lonxe quedan os anos nos 
que se viaxaba de madrugada 
para evitar as horas de pleno 
sol ou se circulaba pola autoes-
trada coas ventás do coche 
baixadas para aliviar a calor. A 
diferenza de hoxe en día, nos 
anos 80 o aire acondicionado 
non viña incluído de serie.

Hai certos erros que come-
temos cando utilizamos o aire 
acondicionado. Estes son os 
cinco máis comúns e algúns 
consellos para optimizar o 
seu uso:

1) Poñer o aire ao máximo 
nada máis entrar: No verán, 
o interior dun coche aparca-
do ao sol pode chegar a al-
canzar os 60º. En menos de 
media hora pódense recupe-
rar os 25º se se seguen certas 
pautas. Un dos erros máis fre-
cuentes é acender o aire ao 
máximo. “Abrir as portas e as 
ventás e ventilar o habitáculo, 
durante un minuto, antes de 
activar o aire acondicionado” 
é a primeira recomendación 
de Anxo Suárez, enxeñeiro do 
Centro Técnico de Seat. Con 

este simple xesto conségue-
se “rebaixar de forma natural 
a temperatura interior”. Unha 
vez ventilado, xa se pode en-
trar, pechar as portas e ventás 
e activar a climatización.

2) Manter activado o botón 
de recirculación do aire: Este 
é outro dos erros clásicos xa 
que, o feito de mantelo pulsa-
do, “favorece que os vidros se 
empanen”. Así mesmo, Suárez 
aconsella conducir coa op-
ción Auto acendida para que 
“o fluxo de aire se autorregu-
le, sexa máis homoxéneo e se 
faga un uso máis eficiente”, si-
nala Suárez.

3) Non activar o aire por-
que a mañá é “fresquiña”: 
Dependendo da zona de 
Europa onde nos atopemos, 
algunhas mañás de verán 
poden ser frescas. Malia iso, 
aconséllase “activar o aire 
acondicionado do coche, aín-
da que sexa coa temperatura 
máis alta”, así se evitará que os 
vidros se empanen cando se 
eleve lixeiramente a tempera-
tura exterior.

4) Non enfo-
car correctamen-
te os difusores: 
“Sobe o aire, que 
non me chega”, é 
unha frase que se 
pode repetir nos 
coches durante o 
verán. Segundo 
este experto, a 
maioría das ve-
ces “non é unha 
cuestión de tem-
peratura, senón da dirección 
na que circula o aire dentro do 
habitáculo”. Para conseguir un 
reparto adecuado do aire, “os 
difusores teñen que estar en-
focados cara arriba, non cara 
á cara”. Con este simple xes-
to conséguese que “o aire se 
reparta por todo o vehículo 
e que chegue a todos os pa-
saxeiros de xeito uniforme”.

5) Esquecer o mantemen-
to: Como sucede co acei-
te, as rodas ou o líquido de 
freos, o sistema de climati-
zación dos coches tamén 
necesita un mantemento 
específico. Recoméndase 

cambiar os filtros cada 15.000 
ou 20.000 km, así “non se per-
derá caudal nin tampouco for-
za cando saia o aire”, engade 
Anxo Suárez.

No verán, é importante non 
subestimar os efectos da calor 
ao volante. Segundo este ex-
perto, unha temperatura inte-
rior de 35º fai que o condutor 
reaccione un 20% máis lento 
que outro que circula a 25º. 
O efecto é similar a conducir 
baixo unha taxa de alcohole-
mia próxima a 0,5 gr/l en san-
gue. Polo tanto, é importante 
manter ben fresco e ventilado 
o habitáculo.

O mes pasado adiantaba nestas 
mesmas páxinas de SPRINT MOTOR 
as negociacións que mantiña o Grupo 
Pérez Rumbao para adquirir o Grupo 
Brea. Daquela aclaraba que a ope-
ración non estaba pechada e que, 
segundo me aseguraban, era com-
plicada. Pero as miñas fontes comén-
tanme que o que hai unhas semanas 
estaba verde agora está ao 99 por 
cento. É dicir, a operación está fei-
ta. Apúntanme que o Grupo Pérez 
Rumbao controlaría o Grupo Brea co 
51 por cento do capital. A coñecida 
familia santiaguesa da automoción 
queda fóra da compañía e limitaríase 
a facer caixa coa venda. Unicamente 
Pedro Hervés disporía dunha parti-
cipación que non me precisan pero, 
sobre todo, seguiría como director 
xerente.

A operación deixa varias reflexións 
importantes. O Grupo Pérez Rumbao 
suma outros seis concesionarios e 
faise forte en Santiago. En realidade, 
continúa afianzando o seu liderado en 
toda Galicia no segmento comercial 

da automoción. Cómpre lembrar que 
o grupo presidido por José Ramón 
Pérez Nieto xa é a referencia nas ven-
das de marcas punteiras como Audi 
no Eixo Atlántico -A Coruña, Santiago 
de Compostela, Pontevedra e Vigo- ao 
que hai que unir a tradicional posición 
de Ourense. Iso sen esquecer a súa 
destacada presenza con concesiona-
rios de Volkswagen, Hyundai, Volvo, 
Opel, Seat e de enseñas do Grupo Fiat. 
A conclusión é que Pérez Rumbao 

segue crecendo ao culminar esta ope-
ración empresarial, que ten visos de 
ser a máis importante deste 2018 na 
automoción en Galicia. Despois de in-
crementar o seu liderado galego, qui-
zais Portugal sexa a próxima estación 
para continuar a expansión?

Unha reflexión á parte merece Pedro 
Hervés. Sen ánimo de darlle leccións a 
ninguén, creo que a miña opinión so-
bre este directivo é sobradamente in-
dependente. Debo aclarar que coñezo 
o señor Hervés desde hai anos pero 
nunca tiven con el unha estreita rela-
ción. Cóntanse cos dedos da man as 
veces que coincidimos. Por iso, podo 
dicir que a posición que deixa o Grupo 
Pérez Rumbao a Pedro Hervés supón 
un recoñecemento profesional para 
el. Poucos coñecen como este empre-
sario o terreo que se pisa a nivel co-
mercial, xa que a súa capacidade de 
venda é magnífica e contrastada ao 
longo dos anos. Agora só queda ana-
lizar que resultados dá co tempo esta 
operación empresarial. Verémolo e sa-
caremos conclusións.

Pérez Rumbao compra o Grupo Brea

 EMILIO BLANCO | TexTo

 @EmilioBlanco10 | TwiTTer

Erros co aire acondicionado
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¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
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Hamburguesas
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Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636
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Especialidad en Motos de Trial
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O irmán maior da familia

Novo Opel Grandland X

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | foTografía

O novo Grandland X está 
con toda a honra na cate-
goría que está de moda en 
todo o mundo: é un estu-
pendo SUV de cinco amplas 
prazas e espazoso maletei-
ro de 514 litros, que o mes-
mo serve para ir ao traballo, 
como para pasear coa familia 
polo campo ou saír dispara-
do camiño da praia, como é 

o propio na época estival na 
que estamos.

Foi presentado no Salón 
de Frankfurt 2017 e presu-
me de ser un dinámico SUV 
con deseño moderno, amplo 
espazo e tecnoloxías avanza-
das. Leva o selo inconfundi-
ble da enxeñería alemá: bos 
acabados, motores eficaces 
e aforradores, cantidade de 
innovacións tecnolóxicas, 
comportamento nobre e 
fiabilidade.

A proba foi longa en qui-
lómetros. Nada menos 
que dende Santiago de 
Compostela ata Urueña, un 
precioso pobo da provin-
cia de Valladolid que alber-
ga un conxunto declarado 
histórico-artístico no ano 
1975. Conserva gran par-
te da muralla de pedra con 
dúas das súas portas. Urueña 
acolle o centro etnográfico 
“Joaquín Díaz” e dende 2007 
é a primeira Vila do Libro de 

España. Moi preto está a 
ermida santuario da nosa 
Señora da Anunciada, cons-
truída no século XI segundo 
o estilo románico lombardo.

Pero vaiamos ao noso. 
Mide 4,477 metros de lon-
go e 1,856 de ancho e com-
pite directamente co Seat 
Ateca, Kia Sportage, Peugeot 
3008, Nissan Qashqai, 
Hyundai Tucson, Ford Kuga, 
Renault Kadjar, Skoda Karoq, 
Volkswagen Tiguan... A lista é 

A DESTACAR

Presenza, calidade e deseño

Innovacións tecnolóxicas
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interminable, o cal quere di-
cir que para facerse un oco 
entre todos eles hai que ter 
calidades e virtudes que ou-
tros non teñen, o que apor-
ta certas dificultades. Así e 
todo, en certos aspectos so-
bresae sobre os demais.

Este novo Opel, vén com-
pletar a gama de coches que, 
sen dúbida, están hoxe en 
día na lista de supervendas 
no noso país. O máis peque-
no da familia é o Crossland X, 
urbano, práctico e moderno. 
A continuación vén o Mokka 
X, con presenza no noso mer-
cado dende hai varios anos, 

algo máis grande que o an-
terior, cun bo deseño e boas 
prestacións, tanto en estra-
da como fóra dela. E agora 
chega o vehículo que proba-
mos, o Grandland X, irmán 
maior coas virtudes dos seus 
parentes pequenos e a van-
taxe de ser máis grande que 
eles, con espazo suficiente 
para que viaxen comoda-
mente cinco pasaxeiros coa 
súa equipaxe. Está construí-
do sobre a mesma plata-
forma do Peugeot 3008, co 
que comparte varios ele-
mentos de desenvolvemen-
to técnico.

Acabados

Este modelo preséntase 
en tres acabados: Selective, 
Excellence e Ultimate. No 
acabado básico Selective 
dispón, entre outros, de la-
mias de aliaxe de 17”, sistema 
multimedia R 4.0 Intelli Link 
con 6 altofalantes, climatiza-
dor electrónico dixital bizo-
na, dúas chaves pregables, 
consola central con repou-
sabrazos dianteiro axustable, 
lector de sinais de tráfico, 
freo de estacionamento re-
gulado e sistema On Star.

No acabado Excellence en-
gádenselle lamias de aliaxe 
de 18”, pack visibilidade, sis-
tema de apertura e arrinque 
sen chave, portón traseiro 
mans libres (basta con pa-
sar un pé por debaixo do 
paragolpes para abrir o por-
tón), retrovisores exteriores 
pregables electricamente, 
antena de tiburón, ventás la-
terais posteriores e lúa tra-
seira escurecidas, asistente 
de aparcamento, alerta de 
ángulo morto e pack ver-
satilidade (asento traseiro 
pregable con repousabra-
zos central, luz e chan do 
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maleteiro axustable en dúas 
posicións).

Finalmente, no acabado 
Ultimate, atopámonos, a 
maiores, lamias de aliaxe de 
19”, cámara de visión peri-
metral de 360º, asistente de 
aparcamento automático, fa-
ros adaptativos intelixentes, 
luces de condución diúrna 
e pilotos intermitentes tipo 
LED, faros antinéboa, teito 
en cor negra, asentos ergo-
nómicos con certificación 
AGR, porto de carga sen fíos 
para dispositivos móbiles, 
pedais deportivos de aliaxe 
e sistema multimedia Navi 
5.0 con pantalla de 8”.

Exterior e interior

Exteriormente é moi 
agradable de deseño. 
Debido á súa altura ten 
aspecto amplo e robus-
to, cuns marcados pasos 
de roda. Lateralmente 
ten mestura de equilibrio 
e deportividade, con to-
ques de aventura. Ten tra-
zos de deseño propios de 
Opel, como a característica 
forma de dobre ala nos fa-
ros LED e o capó ten o pre-
gue típico da marca. Vai en 
liña cos seus competido-
res e ofrece detalles que 
o diferencian dos demais. 
Destacan a primeira vista 
as proteccións en plástico 
negro que protexen os pa-
sos de roda, os baixos das 
portas e os paragolpes. 
A parte de atrás tamén é 
agradable e funcional: am-
plo portón, con luces ben 

deseñadas, e tubos de es-
cape integrados en ambos 
lados inferiores.

O interior, con liñas marca-
das e formas curvadas, mos-
tra unha acertada execución. 
A calidade dos materiais é 
evidente e está conformado 
de tal forma que todas as 
funcións que necesite o con-
dutor se atopen ao alcance 
dos seus ollos. Os interrupto-
res e botóns reducíronse ao 
mínimo, evitando que o con-
dutor se distraia manexan-
do os distintos elementos do 
salpicadeiro, para así poder 
concentrase na condución. A 
consola central ten tres filas 
horizontais de controis.

A visibilidade dende o 
posto de condución é ampla, 
dando a sensación de domi-
nio total da estrada. Ao ser 
un vehículo alto, a entrada e 
saída faise con bastante faci-
lidade. O salpicadeiro respi-
ra ergonomía e aos poucos 
minutos de pilotaxe un 
adáptase doadamente aos 
mandos do vehículo. Posto 
o Grandland X en marcha 
apréciase que o tacto da di-
rección é suave e preciso.

A posición dos asentos 
dianteiros é a adecuada e 
bastante aceptable. Suxeitan 
ben o corpo lateralmente e 
para o condutor medio non 
hai problemas para acomo-
darse. Detrás, dous pasaxei-
ros irán moi cómodos, e se 
son tres tamén viaxarán sen 
problemas. Hai amplitude 
para as pernas de todos os 
pasaxeiros e a distancia ao 
teito é a que se pode agardar 

dun vehículo destas carac-
terísticas. Como xa dixemos 
anteriormente, o maletei-
ro é bastante amplo, cunha 
capacidade ben aproveita-
da de 514 litros, contando 
co dobre fondo. Pode con-
tar cun sistema de apertura 
bastante cómodo: se un leva 
as mans ocupadas con algún 
paquete voluminoso, o por-
tón abrirase sinxelamente 
pasando o pé por debaixo 
da porta.

Motorizacións

O Grandland X está equi-
pado cunha gama de moto-
res silenciosos de gasolina e 
gasóleo que van dende 130 
ata 177cabalos. O dous li-
tros turbo diésel, con 177cv, 
Start&Stop e transmisión 
automática de oito veloci-
dades. Este motor permite 
acelerar de 0 a 100 km/h en 
tan só 9,1”, podendo alcanzar 
unha velocidade máxima de 
214 km/h. O 1.5 diésel con 
130cv e transmisión automá-
tica de oito velocidades ou 
transmisión manual de seis 
velocidades. Acelera de 0 a 
100 km/h en 12,3” e alcan-
za unha velocidade máxima 
de 195 km/h. O 1.2 turbo de 
gasolina con inxección di-
recta e 130cv, Start&Stop e 
transmisión manual de seis 
velocidades ou transmisión 
automática de oito veloci-
dades. Este motor, de tres 
cilindros, está fabricado in-
tegramente en aluminio. 
Ponse de 0 a 100 km/h en 
10,1 segundos.

Prezos 
O novo Opel 

Grandland X, atópase á 
venda no concesiona-
rios oficial de Santiago 
de Compostela, Bétula 
Cars, que tivo a xentileza 
de cedernos a unidade 
da proba. Hai que ter en 
conta á hora de mercar 
as distintas promocións 
puntuais que nos poidan 
ofrecer.

Gasolina
Grandland X Selective 
dende 20.450 €
Grandland X Excellence 
dende 22.340 €

Diésel
Grandland X Selective 
dende 21.450 €
Grandland X Excellence 
dende 23.890 €
Grandland X Ultimate 
automático 180cv den-
de 31.490 €

O modelo cedido 
por Bétula Cars, foi o 
Grandland X, Excellence, 
1.6 GTI diésel de 120cv 
Start&Stop.
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Unha vez en marcha, comproba-
mos que é un vehículo estable cun ha-
bitáculo moi silencioso. A suspensión 
é boa, cómoda e apenas balancea nas 
curvas. O motor vai alegre e sobe de vol-
tas rapidamente, as vibracións e ruídos 
son mínimos. A dirección asistida eléc-
trica móstrase eficaz, lineal e precisa. O 
cambio continuo de marchas é suave e 
entran á perfección sen sobresaltos. Os 
freos cumpren á perfección.

Como opción, pódese instalar o sis-
tema de tracción adaptativa IntelliGrip. 
Asegura que o coche e manteña sempre 
estable e predecible sen importar a su-
perficie da estrada ou camiño polo que 
se circule. O condutor pode seleccionar, 
mediante unha rodiña, o modo preferi-
do de condución: normal. neve, lama, 
area ou ESP Off. En modo neve garante 
a mellor tracción posible en superficies 
xeadas e nevadas. Este control regula o 
escorregamento das rodas dianteiras, ra-
lentiza a roda que vira e transfire o par á 
outra roda. En lama, o xiro intencionado 
da roda coa mínima tracción permite re-
tirar a lama e que os pneumáticos poidan 
restablecer a tracción. En area, permite 
unha pequena cantidade de xiro simul-
táneo sobre as dúas rodas motrices, e en 
ESP Off desactiva o control electrónico de 
estabilidade e as axudas á tracción, dan-
do completa autonomía ao condutor. A 

velocidades superiores a 50 km/h, gra-
zas ao sistema IntelliGrip, o vehículo vol-
ve automaticamente ao modo normal.

O sistema de infoentretemento 
multimedia IntelliLink coa súa pantalla 
a cor táctil de 8 polgadas atópase centra-
do entre o condutor e o pasaxeiro; este 
celebrado sistema de Opel ofrece unhas 
oportunidades de conectividade ópti-
mas. É compatible tanto con dispositi-
vos Apple como Android e converte ao 
Grandland X no coche mellor conectado 
do mercado no seu segmento.

Denomínanse faros AFL LED e non 
só melloran a calidade da luz e o seu al-
cance, senón que permiten circular coas 
longas de forma permanente, xa que o 
sistema detecta posibles cegamentos 
a vehículos ou peóns e é capaz de ate-
nuar a luz xusto nese rango para evitar 
molestias, mentres o resto do haz de luz 
ilumina coa máxima intensidade. En au-
toestrada, a velocidades por encima dos 
105 km/h, os segmentos individuais ao 
lado esquerdo conéctanse e se desconec-
tan sucesivamente para evitar cegar ao 
tráfico que adiantamos ou ao que circu-
la en sentido contrario. Ofrecen en total 
sete modos distintos de iluminación: luz 
de estrada secundaria, luz de autoestra-
da, luz de cidade/luz de zonas peonís, 
luz estática de xiro, luz de clima adver-
so, luz dinámica de curva e asistente de 
luces longas.

Pode equiparse, tamén, coa nova 
cámara frontal Opel Eye, un sistema que 
aumenta a seguridade da condución, xa 
que recoñece os sinais de tráfico, indica a 
distancia de seguridade para non colidir 
co vehículo que nos precede, alértanos 
de colisión frontal con freada para miti-
gar o choque e avisa do cambio involun-
tario de carril, emitindo sinais audibles e 

visibles se detecta q u e 
o carril está sendo abandonado invo-
luntariamente. Ante o risco de colisión 
ou atropelo, avisa acusticamente e se é 
necesario frea parcialmente o Grandland 
X. Ata pode detelo totalmente circulan-
do por debaixo de 30 km/h.

Moi útil é a Alerta de Somnolencia 
do Condutor. Con este sistema contrólase 
o tempo de condución e a velocidade do 
vehículo cando vai a máis de 65 km/h e é 
capaz de alertar ao condutor no caso de 
que a forma de conducir suxira cansazo 
e somnolencia. Ten tres niveis de aviso, 
con combinación de mensaxes e alertas 
sonoras de menor ou maior intensidade.

O asistente de saídas en costa 
tamén se equipa de serie, mantendo 
freado o vehículo durante uns poucos 
segundos cando se arrinca en penden-
te. Isto prevé que o Grandland X se des-
prace involuntariamente cara atrás, o 
que pode crear situacións bastante in-
cómodas ou de perigo. Nos espellos re-
trovisores laterais dianteiros a alerta de 
ángulo morto nos avisará da presenza 
dun coche que nos está adiantando e 
que nós non podemos ver, veña polo 
lado esquerdo ou polo dereito.

A cámara de visión traseira, cun 
ángulo de 180º, dános unha pano-
rámica extraordinaria de todo o que 
hai detrás do coche, xa sexan peóns, 
obxectos na calzada ou algún tipo de 
impedimento que faga difícil ou peri-
gosa a manobra. Tamén se pode insta-
lar unha cámara de 360º que nos dará 
unha maior visibilidade do empraza-
mento do vehículo.

Opcionalmente pódense instalar 
o Asistente Avanzado de Aparcamento 
que identifica espazos baleiros e auto-
maticamente é capaz de aparcar só o 

vehículo, sen que o condutor teña que 
tocar o volante. Os seus sensores ultra-
sónicos están preparados para medir 
espazos de aparcamento tanto en para-
lelo como en batería: calcula a traxecto-
ria do coche e automaticamente move 
o volante do Grandland X guiándoo ao 
seu espazo de aparcamento. Neste caso, 
o condutor só ten que manexar os pe-
dais para acelerar suavemente ou de-
ter o vehículo.

Este modelo equipa o eficaz siste-
ma OnStar. Cerca do espello retrovisor 
interior vai un módulo que ten tres bo-
tóns. O botón azul serve para descar-
gar destinos no sistema de navegación 
do vehículo. Se, por exemplo, se quere 
localizar un restaurante determinado, 
un centro de saúde ou unha gasolinei-
ra, non ten máis que pulsar o botón e 
inmediatamente un asesor localizará 
a dirección e a descargará a continua-
ción no sistema de navegación. Pero aí 
non queda a cousa, pulsando o botón 
vermello de SOS pódese solicitar axuda 
sempre que sexa necesario e en caso de 
accidente, primeiro o asesor chamará 
para preguntar que é o que se necesita 
e se ninguén responde enviará aos ser-
vizos de urxencia a localización exacta 
do coche. O terceiro botón permite aos 
usuarios ocultar a localización do vehí-
culo, aínda que o sistema anulará este 
comando se sospeita que se produciu 
un accidente. Ah! En caso de roubo, o 
Grandland X pode ser localizado e, ata, 
inmobilizado bloqueando o aceso.

Podemos dicir que este Opel é 
un vehículo eficaz e seguro. Por iso 
conta coa máxima puntuación de 
cinco estrelas nas probas de cho-
que de EuroNCAP, entidade europea 
independente.

A
RRIN
CAMOS !
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O son do Camiño

Novo Kymco Like
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■ SPRINT MOTOR | foTografía

Kymco renovou o seu xa 
coñecido e famoso Like 125, 
cun estilo moito máis atrac-
tivo e xuvenil, visto de lonxe 
parécese a un famoso scoo-
ter italiano. Fácil, manexable, 
seguro, estable e cómodo. 
Cunha velocidade punta de 
116 quilómetros por hora 
este modelo móvese perfec-
tamente pola cidade e pola 
periferia. Ten unha freada 
potente, con freos combi-
nados CBS e latiguillos me-
tálicos. Subliñar que toda a 
iluminación é full-LED. Hai 
que destacar a súa boa ilu-
minación nocturna.

O Kymco Like 125 é ante 
todo un scooter bonito e 
práctico. Así nolo indican 
os seus múltiples detalles. 
Como por exemplo, o oco 
grande debaixo do asento 
no que nos cabe un casco 
integral, ou un gancho na 
parte dianteira moi práctico 
para colgar unha bolsa e le-
vala entre as pernas.

Detalles

O cadro moi completo e 
ben iluminado, dános unha 
chea de información, voltaxe 
de carga da batería, tempe-
ratura exterior, dous parciais 
e numerosas testemuñas, 

entre elas o aviso de servizo 
técnico e cambio de correa; 
outra testemuña no cadro 
indícanos que algo está co-
nectado no enchufe USB da 
pequena e práctica guantei-
ra para non esquecelo.

A comodidade continúa 
co piso plano para un me-
llor acceso ao posto de con-
dución, cabalete central e 
pata lateral, que sempre é 
de agradecer. O novo motor 
de catro tempos e catro vál-
vulas dá unha potencia de 
doce cabalos.

Unha serie de importantes 
novidades técnicas reducen 
os ruídos, as friccións e as 
vibracións deste simpático 

vehículo urbano; grazas, so-
bre todo, ao uso de materiais 
nobres para a fabricación de 
pezas de motores, como é o 
aluminio.

O Like 125 monta unhas 
cubertas CST. Unha mar-
ca chinesa descoñecida no 
noso país con gran presen-
za no resto do mundo e, so-
bre todo, en Estados Unidos. 
Estas gomas ofrecen un bo 
agarre, a súa rodadura é sua-
ve e agradable cun baixo ni-
vel de son.

Este scooter utiliza unha 
horquilla telescópica hidráu-
lica con barras de 33 milí-
metros, dobre amortecedor 
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traseiro con precarga en cin-
co posicións.

No aspecto ecolóxico te-
mos que dicir que ten un 
baixo consumo con proto-
colo medioambiental Euro4, 
preparado para superar o 
Euro5 en 2020.

En ruta

Recollín esta moto na 
Coruña e tróuxena por 

estradas secundarias ata 
Santiago de Compostela. 
Cando xa levaba circulan-
do un bo cacho, na metade 
do camiño, fíxose de noite e 
puiden comprobar o bo ni-
vel de iluminación das súas 
luces LED. A verdade que 
gocei bastante do seu bo an-
dar e o seu discreto son, por 
suposto no meu casco levo 
instalado e acendido o sis-
tema de seguridade COSMO 

(imprescindible para viaxes 
nocturnas). Un detalle de se-
guridade que recomendo a 
todos os moteiros.

Na estrada compórta-
se moi ben, a súa velocida-
de media é ideal para vías 
convencionais e a freada é 
potente e precisa. Quizais 
o que menos me gustou é 
a suspensión dianteira, un 
pouco ríxida para zonas con 
fochancas. En cidade com-
pórtase perfectamente, per-

corridos rápidos e seguros, 
bule estupendamente entre 
o tráfico e é moi manexable. 
A altura ao chan paréceme 
excesiva e para solucionar 
este punto en breve coñe-
ceremos a nova Kymco Filly, 
máis asequible en altura e 
claramente orientada o sexo 
feminino pola súa lixeireza 
e estilo.

Aproveitei tamén para fa-
cer unhas fotos no festival 
“Son do Camiño”, un am-
biente no que esta moto 
encaixa perfectamente. 
Mocidade e ritmos alegres.

• Tipo de motor: monocilíndrico 
de 4 tempos

• Número de válvulas: 4
• Velocidade máxima: 108 km/h
• Cilindrada: : 125 cc
• Par máximo: 10 Nm a 6.750 rpm
• Potencia: 11,56cv a 8.500 rpm
• Cambio de marchas: automático
• Suspensión dianteira: horquilla 

telescópica hidráulica
• Suspensión traseira: dobre 

amortecedor hidráulico con 
precarga axustable en 5 posicións

• Freos dianteiro / traseiro: disco 
de 220 mm/disco de 200 mm

• Longo / ancho / alto (mm):  
1.915 / 680 / 1.130

• Peso: 128 quilogramos
• Altura do asento ao chan:  810 mm
• Pneumáticos (diante/detrás): 

110/70-12" / 130/70-12"
• Capacidade do depósito: 6,5 litros
• Consumo oficial: 2,8 litros 

cada 100 quilómetros
• Prezo: 2.599 euros
• Garantía: 2 anos
• Tipo de combustible: 

Sen chumbo 95

MANTEMENTO
Revisións de mantemento recomendadas
1ª 1.000 km
2ª 5.000 km ou un ano
Seguintes - cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de cada revisión, 52 €
Cambio de pneumáticos cada 12.500 km
Prezo aproximado 135 €

SEGURO 
Anual. Terceiros con asistencia en estra-
da, seguro de condutor, indumentaria do 
condutor, seguro de pneumáticos, perda 
de chaves e avaría mecánica 175 €
Tamén hai a posibilidade de engadir rou-
bo, incendio ou perda total (Todo Risco)
 
PREZOS
Royal Enfield Himalayan… 4.595 euros
Matriculada, casco, antirroubo e funda
(Oferta: TERREMOTO COMPOSTELA)

CORES
Negro
Branco Ice
Gris Stone
Vermello Spark

 O Like 
125 ten múltiples 
detalles para 
facilitarnos unha 
mobilidade máis 
cómoda
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Tecnoloxías para facer motores máis eficientes

■ REDACCIÓN | TexTo

■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | imaxes

Nuns tempos de dúbidas 
sobre cal será o combusti-
ble de futuro, son moitos os 
fabricantes que opinan que 
os automóbiles con motores 
de combustión interna aínda 
teñen moito percorrido. Esta 
opinión está avalada por un 
considerable potencial de 
mellora nos seus consumos 
e emisións.

Os propulsores de com-
bustión interna teñen un 
considerable potencial de 
mellora nos seus consumos 
e emisións. Por unha banda, 
pola optimización tecnolóxi-
ca do propio propulsor, o que 
aumenta a súa eficiencia e 
minimiza as perdas de ener-
xía. Por outra, ao sumarse a 
un motor eléctrico e formar 
parte dun sistema de propul-
sión híbrido. E, para rematar, 
co uso de combustibles alter-
nativos, como o gas natural 
ou combustibles sintéticos.

Os motores de gasolina 
realizaron enormes progre-
sos nos últimos 15 anos na 
redución do seu consumo e 
das emisións. Apremados por 
unha lexislación medioam-
biental cada vez máis severa, 
os fabricantes foron aplican-
do a estes motores as tecno-
loxías que xa empregaron 
cos diésel; por exemplo, a 
inxección directa e a sobrea-
limentación mediante un tur-
bocompresor. Isto permitiu 
deseñar motores máis pe-
quenos (downsizing), cunha 
menor cilindrada e número 
de cilindros. Ademais, o au-
mento e mellora da entrega 
de par posibilitou mellorar os 
desenvolvementos do cam-
bio, o que unido ao aumento 
do número de marchas, ta-
mén contribuíu a reducir os 
consumos e emisións.

Novas normativas sobre 
emisións

O ciclo NEDC (New 
European Driving Cycle) de 
consumos e emisións foi a 

base sobre a que os enxe-
ñeiros traballaron no des-
envolvemento dos motores, 
deseñados para que emi-
tisen o mínimo a baixas re-
volucións e cargas. Grazas a 
iso, ofrecían uns consumos 
excepcionalmente baixos 
nesas condicións; cifras que 
aumentaban considerable-
mente no uso real diario.

Dende setembro de 2017 
entrou en vigor a nova norma-
tiva WLTP (Procedementos 
M u n d i a l m e n t e 
Harmonizados para Probas 
de Vehículos Lixeiros), que 
se empezará a aplicar a par-
tir do 1 de setembro deste 
ano. As novas probas impli-
can un promedio de veloci-
dade máis alto, aceleracións 
e deceleracións máis agresi-
vas e pautas de proba máis 
estritas para representar con 
maior precisión o consumo 
de combustible.

En Europa, ademais, reali-
zarase a proba RDE (test de 
emisións reais). Esta proba 
non mide as emisións conta-
minantes (NOx, PM, CO e HC) 
nun laboratorio, senón que o 
fai en estrada. Dado que esta 
proba non segue un proce-
demento fixo, as emisións 
deben estar dentro dos lími-
tes legais en todo o rango de 
utilización do motor.

Dez tecnoloxías que segui-
rán optimizando os motores 
de combustión. Estas son 
as tendencias e as tecno-
loxías desenvolvidas polo 
fabricante de automoción 
Schaeffler que permitirán 
aos motores de combus-
tión seguir avanzando en 
eficiencia e na redución das 
emisións de CO2, adaptán-
dose ás novas normativas 
e contribuíndo a mitigar o 
cambio climático.

Schaeffler expón dez tec-
noloxías propias que segui-
rán optimizando os motores 
de combustión. Elas permi-
tirán a estes propulsores 
continuar avanzando en 
eficiencia e na redución das 
emisións de CO2, adaptán-
dose ás novas normativas 

e contribuíndo a mitigar o 
cambio climático.

1/ Hibridación. O concep-
to de xuntar un motor de 
combustión cun eléctrico e 
un sistema de recuperación 
e almacenamento de ener-
xía, mostrouse moi válido 
para reducir os consumos e 
as emisións. Os motores de 
combustión irán evolucio-
nando para harmonizarse 
co sistema híbrido e para se-
guir optimizando o seu fun-
cionamento. O beneficio do 
concepto híbrido paralelo 
é o alto grao de flexibilida-
de das familias de motores 
que se poden empregar, 
tanto en sistemas de propul-
sión convencionais como 
nos híbridos, con pequenas 
modificacións. Isto permi-
te optimizar as capacidades 
de produción e o investi-
mento en desenvolvemento 
tecnolóxico.

2/ Hibridación light de 48 
voltios. A hibridación de 
48 voltios permitirá hibridar 
todo tipo de motores cunha 
relación custo-beneficio moi 

favorable. As simulacións de 
consumo e emisións baixo 
ciclo WLTC completadas por 
Schaeffler mostran que un 
híbrido nivel cero (o máis 
sinxelo tecnicamente) logra 
un aforro dun 3,8% en con-
sumos e emisións (respec-
to dun microhíbrido de 12 
voltios, con alternador inte-
lixente e función start&stop) 
cun motor eléctrico de polos 
asíncronos ou de polos in-
tercalados; e dun 6,6% con 
motor eléctrico síncrono de 
imáns permanentes.

3/ Distribución completa-
mente variable UniAir. Os 
sistemas de distribución va-
riable van dende un simple 
phaser na árbore de levas 
ata o sistema UniAir comple-
tamente variable. Estes ele-
mentos optimizan o proceso 
de combustión e reducen o 
consumo de combustible e 
as emisións. Schaeffler pro-
duce o sistema de distribu-
ción variable UniAir dende 
2009, con máis de tres mi-
llóns de unidades producidas 
e unha optimización cons-
tante. Tamén se desenvolveu 

O 70% dos coches vendidos en 2030 terán un motor de combustión

As árbores de levas con accionamento eléctrico permiten axustar o tempo das válvulas 
cando o motor está parado
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unha variante do sistema que 
se pode integrar doadamen-
te en propulsores xa exis-
tentes. É importante que o 
motor, en xeral, e a turboa-
limentación estean adapta-
dos aos requisitos do tren 
de válvulas completamen-
te variable. Con estas premi-
sas, o sistema UniAir reduce 
nun 8,4% o consumo e as 
emisións no ciclo de probas 
WLTC.

4/ Xestión térmica. Para 
maximizar a eficiencia dos 
sistemas de propulsión fu-
turos, é necesario optimi-
zar o balance térmico de 
todo o sistema e dos seus 
compoñentes individuais; e 
controlar os fluxos de calor. 
Schaeffler lanzou o primeiro 
módulo de xestión térmica 
para motores de gasolina en 
2011 e este sistema non pa-
rou de desenvolverse dende 
entón. A segunda xeración 
é un módulo mecatrónico e 
este sistema irase facendo 
máis complexo, e descentra-
lizándose, no futuro. Todo o 
aprendido nos fluxos de ca-
lor dos vehículos híbridos 
empregarase no deseño de 
sistemas preditivos, que con-
sigan que todos os elemen-
tos do vehículo funcionen á 
temperatura adecuada, e re-
ciban calor ou frío segundo 
as necesidades de cada mo-
mento. Grazas a iso, aumen-
tarase a eficiencia de todo o 
sistema e se reducirán os con-
sumos e emisións.

5/ Redución da fricción. 
Os rodamentos xa reduciron 
considerablemente os ni-
veis de fricción en unidades 
accesorias, remprazando as 
chumaceiras lisas en árbo-
res de levas, eixes de equi-
librado, turbocompresores 
e taqués. No turbo, os roda-
mentos poden reducir ata o 
80% a fricción en frío e me-
llorar a resposta, o que au-
menta nun 2,5% a eficiencia, 

acelera a entrega de par e 
reduce a riqueza da mestu-
ra, o que minimiza o NOx. O 
seguinte paso é remprazar as 
chumaceiras do cegoñal por 
rodamentos. Co simple feito 
de instalar un rodamento no 
primeiro apoio do cegoñal, o 
máis afastado do volante mo-
tor, conseguiuse unha redu-
ción dun 1% do consumo de 
combustible.

6/ Distribución variable 
eléctrica. Estes sistemas per-
miten sincronizar as válvulas 
para adaptarse a todas as 
condicións de uso do motor. 
A diferenza dos hidráulicos, 
as árbores de levas con accio-
namento eléctrico permiten 
axustar o tempo das válvu-
las cando o motor está para-
do. Durante unha secuencia 
de inicio/parada ou cando o 
vehículo circula por inercia 
(sailing), este sistema pode 
preparar o motor de com-
bustión por adiantado para o 
seu posterior reinicio. Grazas 
a iso, requírese de menos par, 
fricción e desgaste. Outros 
beneficios do actuador eléc-
trico da árbore de levas son: 
un rango de temperaturas de 
uso máis elevado, actuacións 
máis rápidas e precisas, e di-
minución da carga de traba-
llo da bomba de aceite. Desta 
forma conséguese unha re-
dución dos consumos e emi-
sións dun 2%.

7/ Compresión variable. Na 
actualidade estase a traballar 
en sistemas de compresión 
variable electromecánicos. 
Variar a ratio de compresión 
ten un impacto directo na 
combustión e, polo tanto, 
no consumo e as emisións. 
É unha das poucas funcións 
do motor que aínda non se 
fixo variable. A relación de 
compresión clásica condu-
ce a un conflito de intereses, 
para lograr un compromiso 
de eficiencia en carga parcial 
e completa. Ese compromiso 

pode, en moitos casos, non 
ser suficiente para supe-
rar as novas normativas de 
emisións.

8/ Desconexión de cilin-
dros. Os motores de 3/4 
cilindros tamén poden be-
neficiarse desta funcionali-
dade, que axuda a reducir as 
emisións de CO2. O eRocker 
é un sistema electromecáni-
co de sinxela integración que 
permite a desconexión selec-
tiva de cilindros para redu-
cir os consumos e emisións. 
Tamén se desenvolveron vo-
lantes bimasa e embragues 
con péndulos centrífugos 
para mitigar as vibracións tor-
sionais que produce a desco-
nexión de cilindros.

9/ E-Clutch ou embrague 
electrónico. Un 43% dos 
coches que se venden no 
mundo dispoñen dun cam-
bio manual e aínda que a súa 
cota de mercado vai á baixa, 
o seu número absoluto segui-
rá medrando (40 millóns de 
caixas manuais producidas 
en 2016). Teñen ao seu favor 
o seu baixo custo, pero en efi-
ciencia xa se viron superadas 
polas modernas caixas auto-
máticas ou automatizadas. 

Para aproveitar as oportuni-
dades que ofrecen as novas 
tecnoloxías na redución de 
consumo de combustible e 
CO2, é necesario automatizar 
o embrague das transmisións 
manuais. Grazas a iso pode-
ranse efectuar estratexias de 
aforro como o coasting (circu-
lar por inercia co motor apa-
gado), ou recuperar enerxía 
en deceleracións e freadas 
grazas a un sistema de hibri-
dación de nivel 0 ou 1. Entre 
ambas pódese lograr unha 
redución dun 8%.

10/ Combustibles alterna-
tivos. Os combustibles alter-
nativos ofrecen un enfoque 
adicional, que vai máis aló do 
deseño do motor para redu-
cir as emisións. Este é un cam-
po onde a ciencia aínda ten 
moito que dicir.

O gas natural xa está dispo-
ñible, e emite ao redor dun 
25% menos de CO2 que a ga-
solina convencional. A medio 
e longo prazo será posible 
sintetizar gas metano nun 
proceso PtG. Os motores dié-
sel non se quedarán atrás e 
tamén se investiga en com-
bustibles sintéticos basea-
dos nun proceso PtL (power 
to liquid).

As caixas manuais teñen un baixo custo, pero en eficiencia están superadas polas automáticas 
ou automatizadas
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En 1958, concretamente o 
29 de xuño, o primeiro mono-
praza patrocinado en Europa 
saltaba á pista de Monza con 
Stirling Moss ao volante.

Existen vehículos que pasa-
ron á historia polos seus gran-
des éxitos, polas innovacións 
que introduciron ou polo pilo-
to que os conduciron. Outros 
en cambio convertéronse en 
auténticas iconas polo que 
representaron: unha historia 
única, un punto de inflexión, 
un fenómeno social, algo que 
vai máis aló das tribunas dun 
circuíto e que marcou unha 
época.

Este é o caso do Maserati 
“Eldorado”, famoso por ser 
no ano 1958 o primeiro mo-
nopraza en Europa en ser 
patrocinado por unha mar-
ca non vinculada ao mundo 
do automobilismo: Xeados 
Eldorado. O primeiro exemplo 

de patrocinio moderno, onde 
o vehículo tomou as cores da 
empresa socia abandonan-
do as cores tradicionais que 
a Federación Internacional lle 
asignaba a cada país. Aquilo 
significou unha auténtica re-
volución, de vital importancia 
para o futuro do motorsport, 

xa que lles abriu a porta a no-
vos patrocinadores.

O vehículo foi encomen-
dado a Maserati por Gino 
Zanetti, propietario da in-
dustria de xeados “Eldorado”. 

Zanetti quería dar a coñecer 
a marca a nivel internacional 
e dirixiuse á Casa do Tridente 
para construír un monopraza 
co que competir en Monza 
no “Trofeo dei due Mondi”. 
O Automóbil Club de Italia 
deseñou unha proba no cir-
cuíto lombardo, as 500 Millas, 
como a de Indianápolis, coa 
participación dos mellores pi-
lotos americanos e europeos.

O Maserati 420/M/58, bas-
tidor 4203, foi decorado in-
tegralmente en ton branco 
nata con detalles en vermello. 
Dous logos negros coa pala-
bra “Eldorado” en grandes di-
mensións estaban situados a 
ambos os dous lados do ha-
bitáculo, mentres que outros 
dous máis pequenos estaban 
colocados na parte dianteira, 
e baixo o pequeno deflector 
que servía como parabrisas. O 
logo coa cara do cowboy risei-
ro estaba colocado no centro 
do morro e aos lados da aleta 

traseira. Baixo as dúas marcas 
laterais “Eldorado”, figuraba en 
vermello a palabra Italia para 
remarcar tanto a nacionali-
dade do patrocinador como 
a do construtor do coche de 
carreiras. Sobre a longa silue-
ta de “Eldorado”, atopaba ta-
mén espazo o nome do piloto: 
Stirling Moss, un dos máis 
grandes campións na historia 
do automobilismo, naquel en-
tón piloto oficial de Maserati.

Xa o ano anterior, en 1957, 
a Casa de Módena gañara o 
Campionato do Mundo de 
F1 con Juan Manuel Fangio, 
tras o cal decidiu retirar-
se da Competición e só fa-
bricar coches de carreiras, 
ofrecendo os seus servizos 
de asistencia, baixo pedido 
de clientes privados. Deste 
xeito dábanse as condicións 
ideais que estaba buscan-
do o empresario italiano e 
foi precisamente o motivo 
polo cal Zanetti dirixiuse ao 

“Eldorado” de Maserati cumpre 60 anos
Un patrocinio diferente

 O Maserati 
“Eldorado” foi o 1º 
monopraza europeo 
en ser patrocinado 
por unha marca 
allea ao mundo do 
automobilismo
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fabricante de automóbiles 
deportivos Maserati.

Tecnoloxía

En poucos meses o enxe-
ñeiro Giulio Alfieri deu vida 
ao “Eldorado”. O propulsor, 
derivado do oito cilindros 
que levara os 450S bi-árbo-
re, tiña unha cilindrada re-
ducida a 4.190 centímetros 
cúbicos capaz de propocio-
nar unha potencia de 410 
cabalos a 8.000 revolucións 
por minuto; este motor es-
taba montado desprazado 
en nove centímetros á es-
querda do eixe lonxitudinal, 
así como a transmisión. Isto 

fíxose así para garantir unha 
distribución de pesos axei-
tada, tendo en conta o sen-
tido da marcha antihoraria 
nas curvas sobre elevadas 
de Monza.

O cambio tiña só dúas re-
lacións, mentres que a pon-
te posterior de tipo De Dion 
non tiña diferencial. O bas-
tidor tubular derivaba do 
tantas veces vitorioso 250F, 
aínda que estaba redimen-
sionado polos numerosos 
reforzos introducidos para 
lle permitir ao bólido resistir 
ás esixencias do pavimento 
de cemento do trazado de 
Monza.

Para reducir pesos intro-
ducíronse discos de freo en 
magnesio Halibrand e pneu-
máticos Firestone de dezaoi-
to polgadas con bandas de 
rodadura trenzadas e infla-
dos con gas helio. Con estas 
adaptacións, o vehículo che-
gaba aos 758 quilogramos. A 
carrozaría de aluminio, feita 
a man por Fantuzzi, caracte-
rizábase por unha aleta ae-
rodinámica vertical detrás 
do habitáculo e unha saí-
da de aire frontal para os 
carburadores.

Carreiras

O 29 de xuño de 1958 tivo 
lugar no circuíto de Monza 
a carreira a tres mangas que 
determinaría a clasificación 
final. Esta decisión tomouse 
así para animar os constru-
tores europeos a presentar 
os seus propios vehículos, 
os cales inicialmente non fo-
ran deseñados para disputar 
unha competición tan pro-
longada e comprometedora 
para a mecánica. Na primeira 
manga Moss chegou cuarto. 
Na segunda manga foi quin-
to. Na última en cambio ra-
chou a columna da dirección 
e o seu Maserati terminou a 
carreira contra o garda-raíl, 
eliminando as esperanzas 
do piloto inglés de finalizar 
a carreira no terceiro posto 
absoluto. En base aos resul-
tados das tres mangas e o 
número total de voltas rea-
lizadas, Moss finalizou en 
sétima posición. Saíu indem-
ne do accidente e tampou-
co “Eldorado” sufriu grandes 

danos, demostrando unha 
gran solidez estrutural.

A pesar do éxito en ter-
mos de público e espectá-
culo, as 500 Millas de Monza 
non continuou nos seguintes 
anos. O “Eldorado” foi modifi-
cado polo carroceiro Gentilini 
quitando a aleta traseira e re-
ducindo a saída de aire so-
bre o maleteiro para poder 
ser inscrita nas 500 Millas de 
Indianápolis en 1959.

Nesta ocasión foi repintada 
en vermello, cor de Italia nas 
competicións, pero manten-
do o patrocinador “Eldorado” 
por medio de dous textos es-
critos en branco nos laterais , 
ademais do logo do cowboy 
nun marco branco no morro 
e a cola. A pouca experiencia 
do gentleman-driver Ralph 
Liguori non permitiu a súa 
clasificación, ao establecer o 
36.° tempo sobre os primeiros 
33 do límite da grella de saída. 
Cun profesional ao volante o 
resultado sería outro. Pero isto 
é outra historia. Falamos dou-
tros “postureos”.

A carreira da Indy foi de cara 
para o Maserati, que a gañou 
nos anos 1939 e 1940 co pilo-
to Wilbur Shaw conducindo 
un 8CTF. Shaw non conseguiu 
por pouco o triplete no 1941 

ao terse que retirar por unha 
rotura da roda na última vol-
ta cando se atopaba na ca-
beza. A empresa do Tridente 
é a única casa italiana en ga-
ñar sobre o circuíto de Indiana 
e a única marca europea en 
gañar durante dúas edicións 
consecutivas.

O Maserati “Eldorado”, per-
fectamente reformado na súa 
liña orixinal branca, atópase na 
actualidade en Módena, per-
tencente á Colección Panini.

Monopraza tipo Indy
Motor: V8 a 90°
Cilindrada: 4.190 cc
Potencia: 410cv a 8.000 rpm
Cambio: manual 2 marchas

Chasis: estrutura tubular, ca-
rrozaría en aluminio
Peso: 758 kg
Velocidade máxima: supe-
rior a 350 km/h

Características técnicas

 Este bólido 
gañou a carreira da 
Indy nas edicións de 
1939 e 1940

O enxeñeiro Giulio Alfieri deu vida, en poucos meses, ao “Eldorado” (4.190cc e 410cv)
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Dous... mellor ca un
25 Rali del Bierzo - Campionato de Castela e León de ralis de asfalto

A moderna A6 conecta rápido Galicia 
coa comunidade de Castela-León. E na 
provincia leonesa, os primeiros conce-
llos que se atopan a carón da mesma 
son habituais escenarios de coñecidas 

carreiras de coches. A máis popular, e 
estandarte das citas provinciais, é o ins-
taurado Rali del Bierzo. Desta volta, em-
prazada a principios do mes de xullo, a 
proba de Team Repauto volveu a ter o 

mesmo vencedor da edición anterior, 
o ourensán Félix Macías, co seu coñe-
cido Subaru Impreza, na edición que 
festexaba “25 cumpreanos”.

Posto Piloto Vehículo

1º FÉLIZ MACIAS Subaru Impreza WRX STi 

2º JAVIER POLIDURA Ford Fiesta R5 

3º ADRIÁN FERNÁNDEZ Renault Clio Sport 

4º JOSÉ A. GÓMEZ Citroën DS3 N5

5º ALFREDO TAMÉS Peugeot 206 XS

6º MANUEL BERRON Renault Clio Sport

7º RUBÉN REDONDO Citroën Saxo VTS

8º AITOR CORDERO Fiat Punto HGT

9º DANIEL MARTÍN Citroën Saxo VTS

10º JONATAN LÓPEZ Citroën AX GT

Clasificación Xeral

Comezaron as cousas un 
pouco reviradas para o pi-
loto que á postre foi ven-
cedor. No treito urbano 
pintado na noite do sábado 
nas proximidades do Museo 
da Enerxía de Ponferrada, o 
Subaru cedía 22 segundos, 
despois de calar na saída e 
sufrir un trompo, afastándo-
se así do scratch. O EVO VI 
de Ferrero marcaba o me-
llor tempo e convertíase no 
primeiro líder da proba, por 
diante de Mavilio Santos e 
do asturiano Alfredo Tames, 
desta volta aparcando o seu 
Swift e apostando por un 
206 XS.

O sábado, o dobre paso 
pola longa especial de 
Villafranca, ía determinar 
moitas cousas. Macías re-
cortaba de saída cinco se-
gundos no primeiro paso 
e Ferrero rachaba a caixa 
de cambios na segunda 

pasada, deixando ao piloto 
de Vilamartín de Valdeorras 
agora en cabeza. Outro que 
caía era o citado Santos, cun 
forte golpe no seu Lancer 
EVO VIII. O do Impreza re-
petía mellor rexistro no ta-
mén dobre paso da tarde 
por Corullón-Sobredo, fa-
céndose deste xeito cunha 
doada vitoria e repetindo 
a honra acadada no pasa-
do exercicio, onde triunfa-
ra no derradeiro intre por 
diante do 208 R2 do lu-
cense Dorado e do AX de 
Fernández Pedrero.

O Fiesta do cántabro 
Javier Polidura, mantido 
mecanicamente polo expi-
loto Enrique García Ojeda, 
foi segundo, pero sen in-
quietar xamais ao vence-
dor. Moi rápido foi o andar 
do Clio de Adrián Fernández 
e Óscar Arranz, cuartos aquí 
en 2017, obtendo agora os 

de Renault unha merecida 
terceira posición.

Noutra orde de cousas, 
o piloto ourensán Toño 
Gómez, clasificouse quinto, 
vencendo no grupo N co seu 
DS3. Por detrás do primeiro 
representante galego situou-
se o llanisco Alfredo Tames, 
habitual da Copa Suzuki, 
desta volta aos mandos dun 

206 XS, co que liderou o gru-
po A. Un total de 29 equipos 
remataron a proba leonesa, 
dos coarenta e cinco inscri-
tos. Destacar, ademais do 
citado abandono de Javier 
Ferrero, as baixas de pilotos 
chamados a estar nos postos 
altos da xeral, como Emilio 
Álvarez, Mavilio Santos ou o 
nedense Pablo Rey.

Macías acadou en Ponferrada a súa segunda vitoria consecutiva

Polidura, co seu R5, foi segundo, sen poder inquietar ao gañador
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Brillante rali de Adrián Fernández, terceiro co seu Clio do grupo XP

Desta volta cun 206 XS, o llanisco Tames foi quinto

O veterano Astra de Héctor Martínez liderou a Clase 7

Dous e un urbano. Team Repauto, organi-
zador da carreira, plantexou un rutómetro sinxelo, 
aínda que dividido en dous días de competición. Na 
noite do sábado desenvolveuse un treito nas rúas 
de Ponferrada, algo habitual nesta cita, desta volta 
nas proximidades do Museo da Enerxía. O domingo 
pola mañá, dobre paso polos longos e duros treitos 
de Villafranca-Pradela, e pola tarde, Corullón- So-
brado, con distancia superior aos 20 quilómetros 
ámbolos dous.

A regularidade foi cousa do BMW de Rodrigo Carreño

O asturiano Félix Fernández foi o mellor R2 co seu Fiesta

O ourensán Toño Gómez meteu cuarto o seu DS3, liderando igualmente o grupo N

Asfalto berciano
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Estacións de servizo. Para evitar despra-
zamentos dende as especiais, situadas respectiva-
mente nas proximidades de Villafranca del Bierzo 
e Toral de los Vados, os organizadores deseñaron 
dúas accións de refuelling nas estacións de servizo 
de Trabadelo e da citada vila de Toral, no medio da 
matinal e da tarde respectivamente. Os parques de 
traballo, antes e despois da especial urbana, e o do-
mingo ao mediodía, tiveron lugar nos arredores do 
Estadio do Toralín.

Galegos. Aproveitando as facilidades dos orga-
nizadores, a estrutura do rutómetro e os prezos das 
inscricións, uns cantos equipos galegos tomaron 
parte na carreira. Como se comentou na crónica 
da mesma, o ourensán Toño Gómez foi o mellor 
clasificado, estando tamén no parque pechado 
final os de “Galicia Motorsport” Rodríguez-Peña 
(Saxo, na foto), os coruñeses Rey-Rey (Mercedes) e 
os lucenses Mourelos-De la Torre (Suzuki). Polo ca-
miño, circunstancias varias eliminaron a Pablo Rey, 
Óscar Fernández (reenganchado no SuperRally), 
José Manuel Ferreiro e José Luis Castro, todos eles 
tamén deste curruncho atlántico.

Peregrinos. Este rali desenvólvese nas zoas 
da N-120, que uniu (e o segue a facer) Galicia coa 
meseta. Ponferrada, Villafranca, Trabadelo, Vega de 
Valcarce, son paso obrigado dos peregrinos que fan 
o camiño a Compostela, desta volta polo coñecido 
como “Camiño Francés”, antes de entrar en Galicia 
polo Cebreiro. Moitos deles coincidiron cos coches 
de carreiras que, nos percorrido de enlace, pasaban 
polos citados lugares.

Habitual. Aínda que a primeiras horas da mañá 
do domingo o fresco reinaba nas montañas bercia-
nas, a calor e o sol abafante foron tónica durante 
todo o resto do día. Pilotos e mecánicas tiveron que 
sufrir os rigores do clásico tempo de xullo.
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Vodas de prata

A que podíamos conside-
rar hoxe principal carreira 
da provincia de León cum-
priu este ano 25 edicións, 
o que popularmente se co-
ñece por “vodas de prata”. É 
o fixo, desta volta, a princi-
pios do mes de xullo; pois 
a manga berciana non tivo 
no seu discorrer polos ca-
lendarios unha data fixa de 
celebración.

O ourensán Antonio 
Freire “Ventura”, co seu 
Escort, foi o primeiro ven-
cedor, en 1977, dun rali 

que se chamou Ciudad de 
Ponferrada, Ralisprint del 
Bierzo e Rali del Sil, ata 
afianzarse como Del Bierzo. 
Contou dende aquela para 
diversos campionatos, 
como o leonés, galego, 
madrileño e castelán-leo-
nés, así como para o CERA, 
do que quedou apartado 
inxustamente en 2015. E 
nese percorrido de edicións 
tivo escenarios especiais 
moi diversos, uns curtos, 
outros longos, todas eles 
difíciles e de moita pilotaxe, 

situados na coñecida comar-
ca leonesa.

Nestes 25 anos de vida 
moitos coñecidos pilotos 
obtiveron o triunfo tras 
ser os máis rápidos nas es-
tradas bercianas. O que 
máis o ponferradino Javier 
Arias, que asinou cinco pri-
meiras prazas (2001, 2007, 
2009, 2010 e 2011). Os ir-
máns Vallejo consegui-
ron dous (2013 e 2014), o 
mesmo número que o val-
deorrés Félix Macías (2017 
e 2018) e o local “Pakito” 

(2004 e 2005). Pilotos 
como Puig, Arteche, Carlos 
Esteban, Roberto Méndez, 
Garrido, “Regueiro”, Peláez, 
Jonathan Pérez ou os cam-
pións de España, Miguel 
Fuster e Christian García, 
tamén subiron ao máis 
alto do podio. Nesa nó-
mina de pilotos vitoriosos 
están igualmente, ade-
mais dos citados “Ventura”, 
Vallejo e Macías, os gale-
gos Carlos Piñeiro, Felipe 
Díaz, “Culebra” e Germán 
Castrillón.

Macías acadou en Ponferrada a súa segunda vitoria consecutiva

Os irmáns Vallejo triunfaron dúas veces co seu Porsche 911

- O aragonés García, campión de España de asfalto, mandou en 2016 Amador Vidal co seu Peugeot no ano 2004, edición marcada pola neve presente no percorrido.

A derradeira cronometrada permitiu a Macías gañar en 2017Javier Arias ostenta o maior número de triunfos, 
cinco en concreto
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100 kW 136 CV. 3,6 l/100km. CO2: 82 g/km. NOx: 0,005 g/km
Su Lexus CT 200h MY18 por 200€/mes
Lexus CT 200h Business MY18. PVP recomendado: 23.900€ por financiar con Lexus Privilege. Entrada: 7.584,25€. TIN: 7,95%. TAE: 9,22%. 48 cuotas de 200€/mes y última 
cuota (valor futuro garantizado): 11.835,79€. Comisión de apertura financiada (2,75%): 448,68€. Precio Total a Plazos: 29.020,04€. Importe Total de Crédito: 16.764,43€. Importe 
Total Adeudado: 21.435,79€. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 12.000€. 
El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su CT 200h MY18, por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciando 
la última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares. IVA, transporte, impuesto de matriculación, campaña 
promocional, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y equipamiento 
opcional no incluidos. Oferta válida hasta el 31/07/2018. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. 
Emisiones y consumo de CO2 de la gama CT 200h MY18: emisiones de CO2 desde  82 a 94 g/km. Consumo combinado desde 3,6 a 4,1 l/100 km. El consumo de combustible y 
los valores de CO2 se miden en un entorno controlado de acuerdo a los requisitos del Reglamento (CE) Nº 715/2007. Los valores de combustibles y emisiones de CO2 podrán 
diferir al variar los factores externos. Para más información consulte en su centro autorizado Lexus.

NUEVO LEXUS CT 200h HÍBRIDO
POR 23.900€ *

LA CIUDAD SE VUELVE HÍBRIDA

Si unes la tecnología híbrida que mantiene tu CT 200h Híbrido siempre cargado, su atractivo 
diseño y la seguridad del sistema de frenada, disfrutarás de la ciudad sin límite. Prueba la 
experiencia Lexus Hybrid y descubre hasta dónde quieres llegar.

Descubre más en www.lexusauto.es

*48 cuotas de 200€/mes. Entrada: 7.584,25€. Última cuota: 11.835,79€. TAE: 9,22%

LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - 15172 Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - 36213 Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - 27003 Lugo - Tel. 982 264 246
  www.lexusauto.es/lacoruna
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